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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 رمحه هللا جلربينعبدهللا ا :للدكتورجامع املسائل املعاصرة من شرح العمدة 

 

 كتاب الطهارة

 
 :: غسل الثياب ابلبخار 9ص -

 (1)وهلذا فإن غسل الثياب ابلبخار يطهرها من النجاسات 
 :ار القلتني ابللرتات، وتقدير وزهنا ابلكيلو غرام: مقد 51ص -

ء ميذذذأبار وقذذأب قذذأبر  اذذق  ال يهذذا ،"الرطللل الدميللق " هذذذا الديذذأبير املذذأب ا يذذاوير ا عصذذعوؤ ف  وذذر ا  لذذ   وهذذذع
  وقذذذذذذأبر غذذذذذذ   اليلدذذذذذذع ( لذذذذذذ ات703ا ااصذذذذذذرين اليلدذذذذذذع ب) . كمذذذذذذا قذذذذذذأبر  اذذذذذذقاليلدذذذذذذع  ذذذذذذذرا  ور ذذذذذذ  م اذذذذذذ 

 لذذذذد  ملذذذذأب    وهذذذذذ  الديذذذذأبيرات انأبيثذذذذ  مبنيذذذذ (كيلذذذذعغرا 002 اذذذذق ا ااصذذذذرين ب) اوقذذذذأبر و  ذذذذ  (لذذذذ ا  030ب)
  وقأب سبق ف ا سأل  الثالث   ن ف تيأبير اليلدع خالفا  كبذ ا . الديأبيرات اليأبمي  هلما  وهع  ن اليل  قر دان وشيء

  تاليذق و. ممذأب ارذارول  ليذ    اإليضاح والدبيان ف مارف  ا  يال وا يذاان ب ذن الرفاذ  مذ1/102ينظر اجملمع  
  .032 مل ا  النجاسات ص  10ص

 :الصابون والكلور وحنومها: املاء املتغري بصدأ احلديد واملطهرات واملعقمات احلديثة ك 51ص -

 ابق    كالوذا عن وال لذعر ومهع ذا وا اء ا دغ  اب طهذرات  و ا ايمذات انأبيثذ  وهلذا فإن ا اء ا دغ   وأب  انأبيأب     
 .(0) لد طهعريّد  إذا كانت هذ  األشياء مل تسل  ا اء رقد  وسيالن 

 العلم احلديث ولعاب الكلب::  15ص -
 . ثبت الالم انأبيث  ن ف لااب ال ل  وووؤ تسمد "وووؤ الشريطي "  وهذا يرصح  ن الدسبي  خاص  لاا       

  "الذذأبووؤ الشذذريطي " ف لاذذاب ال لذذ  وووؤ تسذذمد  نفأثبذذت   وقذذأب  ثبذذت الالذذم انذذأبيث مذذا  شذذار إليذذ  ا ذذن رشذذأب    
 .1/733ينظذر الشذرح ا مدذ   .وقذأب تذ وب  ذ  إل العفذاؤ  وثبت   ا تضر مباأبؤ اإلنسان إذا شرب مذا ولذف فيذ  ال لذ 

  وون فضذالت وهلذا رّصح  اذق ا ااصذرين مذا ذهذ  إليذ  اإلمذا  البخذارب وغذ   مذن  ن الدسذبي  خذاص  علذع  ال لذ  
ول ذن هذذ  الالذ  : » 1/733هلذذا اليذعل  . قال شيخنا ممأب  ن  ثيمع ف الشذرح ا مدذ   اذأب ذكذذذر األقرب هذا هعو 

 وإب    فذذإذا ثبذذت   ذذا مند يذذ  في ذذعن هلذذذا اليذذعل وصذذ  مذذن النظذذرن  علذذ  وروثذذ    لذذ  النظذذر ف هذذذاهذذل هذذي مند يذذ  مذذ

                                                 

ب  الغسل ابلبخار هع :  ن تعض   اق ا ركبات ال يميائي   لد الثعب الذب يُراو غسل  لدايل ما  لق    من  وساخ  و جناسات  مث يغسل الثع ( 1)  
  .كامال   بخار ا اء غسال  ب يول إل ملأب تياطر ا اء

وقأب رصح هذا شيخنا ممأب   ا سأل  السا ي  فإن غسل الثياب  و غ ها ابلبخار يطّهرها من النجاس  إذا  الت  ينها و ناء   لد اليعل الراصح ف
 .(100)   س ال002  003 :  ول الوالؤ صينظر : فداوى  ركان اإلسال  لشيخنا ممأب  ن  ثيمع .وغ   –رمح  هللا  - ن  ثيمع 

 .3/00( وينظر : فداوى اللجن  الأبائم  0)
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 . «فاألملعط ما ذه  إلي  ال يهاء 
 :د طاهرة إذا متت تنقيتها: مياه اجملاري تعو  12ص -

و لي  فإن ا اء ا دنجس ياعو طهعرا  إذا  ال  ثذر النجاسذ   نذ   ومذن ذلذه ميذا  اجملذارب إذا تذت تنييدهذا ملذ  تذاول 
     .(1) نها النجاس 

 :نقل الدم عند احلاجة: 15ص -
وإل مذن ملوذلت   هذا وم   ن الأب  جنس ذ كما سبق ذ فإنذ  لذع  نيذل الذأب  مذن شذخ  سذليم إل شذخ  مذريق

إذا كذان مذن ينيذل منذ     نأب ملذاصدهم يياذا  إل ذلذه  ومن  صرب هلم  مليات صراملي   هلم ملعاوث سيارات ومهعها
وألنذ  ب لذع    (0)وب ضرر  لي  ف ذله  وكان مدرب ا     ؛ ألن  ب لع  لذ   ي  شذيء مذن صسذم   الأب  كامل األهلي 

   .(7) ي  الأب  إبيا   هل الالم
 
 :إذا كانت من ذهب أو مطلية ابلذهبللرجال لبس الساعة  : 11ص -

ويسذدث  مذن ذلذه انلذي   وكذله ب لع  للرصذال والنسذاء اسذدامال الذذه  ف اللبذاه ومهذع  إب ف اليسذ  الدذا   لغذ  
مطليذذذ   فذذذال لذذذع  للرصذذذال لذذذبس السذذذا   إذا كانذذذت مذذذن ذهذذذ   و  لذذذبس مذذذا صذذذرت  ذذذاو ن  لبسذذذ فيجذذذع  هلذذذن   للنسذذذاء

وكذذله ب لذع  هلذم   وب لع  هلم لبس نظارؤ  و اسدامال قلم ومهع ا إذا كذا  مذن ذهذ   و طليذا ابلذذه   ابلذه 
وان ت ذذعن هنذذاج ملاصذذ    غذذ  الذذذه  يعصذذأب تركيذذ  سذذن  و  سذذنان مذذن ذهذذ   إب ف ملذذال اناصذذ  إل ذلذذه  ان ب

ذهذ   ذا  نذن  ن ذ  الذذب ااذذ  مذن ال ضذ  م ذان  ن ذ  الذذب   رفجذ  اباذاذ  نذ  مذن اسا   لذد  مذر  قي (2) ل كيب 
                                                 

ياول  ثر النجاس  من ا اء  واألقرب ف هذ  ا سأل   ن هذا ا اء ( ذكر ال يهاء مل م تطه  ا اء ا دنجس مب اثرت  اب اء  و  عض  تراب في  مل  1)
وإمنا ب    طيب  ابإليا فإ ا ت عن ملالب    وقياسا   لد ارمر إذا اللت  ن سها  وهي تغ   ابلنجاس   لاوال  ل  تنّجس   إل ماء طهعر يدحذعل

وقأب ذكر النعوب  ن م اثرؤ ا اء النجس مل  يبلف قلدع لال  طاهرا  مطهرا   ال   و ي  ن اااذها خال    لع  اليلها ألن  ورو األمر إبراقدها
  مل ا  النجاسات  223-227  01/31جممع  ال داوى   127-170/ 1ينظر اجملمع   .خالل

  .325-371ص
فإذا نُييت هذ  ا يا  ومل يبَق للنجاس   ثٌر من طام  و   طه  ا اء ا دنجس اب  اثرؤ اب اء  و ابل اب : تنيي  ميا  اجملارب ابلعسائل انأبيث ومثل ت

ورصحذ    هذذ03/10/1702( ف 52وهذذا مذا رّصحذ  جملذس هيبذ  كبذار الالمذاء اب مل ذ  ف قذرار  رقذم ) .ريح  و لعن فإ ا تدحذعل إل مذاء طهذعر
ينظذذر فدذذاوى  .هذذذ17/3/1200 يضذا  جملذذس اجملمذذ  ال يهذذي اإلسذالمي الدذذا   لرا طذذ  الاذذامل اإلسذالمي ف وورتذذ  اناويذذ   شذذرؤ ا نايذأبؤ ف م ذذ  ف 

جممذذذع  فدذذذاوى شذذذيخنا ممذذذأب  ذذذن   23/ 1   الشذذذرح ا مدذذذ  750-730ص 20جملذذذ  البحذذذعث اإلسذذذالمي   ذذذأبو   100-3/03اللجنذذذ  الأبائمذذذ  
   .(210   مل ا  الطهارؤ )ا يا  واآلني  ص00-11/22 ثيمع 

 ابند ا  اصااء اآلومي لاوذمت الباكسذداي  50-33قرارات وتعصيات جمم  ال ي  اإلسالمي ص   003-2/000( ا خدارات اجللي  للساأبب 0)
  .152-120ص

  .نيال   ن ا ن ا نذر 5/732( ا غين 7)
وا طلذي مذا لاذل كذالعرق   في دسذ  مذن لعنذ   ويليذد فيذ  اإل ء مذن مهذاه  و مهذع   الذه   و ال ضذ الدمعي  :  ن يُذاب : »  1/100الروض 
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 .  وخلط اليس  من الذه  م  غ   لونا   سن ليلبس . ولع  للرصل ر ط السن ابلذه (1)قط  ف اجلاهلي 
ومللذي الذذه  مبذاح للنسذاء   إن  لع  هلن اسدامال سا   الذذه ؛ ألن لبسذهن هلذا مذن ابب الدحلذي ما النساء ف 

  فإن كانت صرت  اوؤ النساء ابلدحلي  ذله والدجمل  ذ     كما سيأيت   ما تركي  النساء ألسنان الذه ابإليا 
  .(0)ومل ي ن ف ذله إسرال  فإن ذله مباح هلن

 :: جيوز للرجال لبس اليسري من الفضة إذا مل يكن يف ذلك تيبه ابلنساء أو الكفار 13ص -
صذعا  وضذ  اليسذ  مذن ال ضذ   لذد   سذأل   وا سذألدع السذا يدع  هذر  ن األقذربوابلنظر ف األول  السذا ي  ف هذذ  ا  

  وصذذعا  اسذذدامال الرصذذال ه تشذذب  ابلنسذذاء  و ال  ذاراآلنيذ   وصذذعا  لذذبس الرصذال لليسذذ  مذذن ال ضذ  مطليذذا   إذا مل ي ذذن ف ذلذ
     . شبههاوما   وا  حل  واليلم والنظارؤ  والنساء اآلبت الوغ ؤ من ال ض  كاحملربؤ

ما يرد يف هذا العصر ملن بل د الكفلار أو غريهلا ملن الثيلاب واوغطيلة واملفلار  والبسلا وغريهلا  لا : 22ص -
 :من الصوف أو الريش أو اليعر يصنع

 الو ال  ار  و غ ها من الثياب  واألغطي   وا  ارش   و لي  فإن األصل ف يي  ما يرو إلينا ف هذا الاور من
 .أنه طاهرلوعل  و الريش  و الشار غ ها مما يون  من ا  و والُبسط

ما يرد يف هذا العصر من ب د الكفار من احلقائب واوحذيلة والائر اجلللود املدبوغلة الوع ملا عللم  : 23ص -
 :أنه من جلود السباع

   غذ   هذل ال دذذابولذذع كذان  هلهذا مذن و ليذ  فإنذ  لذع  اسذدامال ييذ  مذا يذذرو إلينذا ف هذذا الاوذر مذن  ذالو ال  ذار  
   و مذن كانت من صلعو مذأكعل اللحذم  سعاء  واألملذي  وسائر اجللعو ا أب عغ  من انيائ   وغ  ا  كالوع واهلنأب

  .سعى ما  لم   ا من صلعو السبا     وغ هات ال ب ؤ  و الوغ ؤ  كاهلعا صلعو غ  مأكعل اللحم من انيعا 
، اواء كان  ا لكفار وغريها  ا يصنع من العظامصر من ب د ا: ااتعمال ما يرد يف هذا الع24ص -

  :، وغريهانساء، كامليا، واملسبحة، وامليداليةيستعمله الرجال وال
                                                                                                                                                                               

. وكذذله 112-12/102جممع  فداوى شذيخنا ممذأب  ذن  ثيمذع   100  15/102  والدمهيأب 1/00وينظر سنن البيهيي  .«ويلوق ابإل ء
قال ف ملاشي  الروض   ومهعها مما هي ف مل م اآلني  ومييس   ليها  كا بخرؤ    ض ب لع  اسدامال اآلبت ال ب ؤ إذا كانت من الذه   و ال

وقذال ا ذن اليذيم :  ذل ياذم   ومل ذا  اليذرطو وغذ   قذعل اجلمهذعر  كما ملر  اااذ اآلنيذ  واسذداماهلا ملذر  ااذاذ اآلبت كلهذا كذذله: »  1/107
وهذع اقدناههذا للاينذ   و ر ه مذال  –ع  ااذاذ هذذ  اآلنيذ  ومذا ف مل مهذا مذن اآلبت . وب لذ« وهذذا  مذر ب يشذه فيذ   ذامل  سائر وصع  ابند ا 

  .وما ي وب إل احملر  مر   فاااذ احملر  ي وب غالبا  إل اسدامال   ألن ما ملر  اسدامال  ملر  اااذ  –ومهع ذله 
-2/50  فدذذاوى الشذذيد ممذذأب  ذذن إ ذذراهيم: 731-2/720   او ا اذذاو : الطذذ  53-03/57وينظذذر ف هذذذ  ا سذذأل   يضذذا  : جممذذع  ال دذذاوى 

 .  وتنظر : ا سأل  اآلتي (252-270طهارؤ )ا يا  واآلني  ص   مل ا  ال100
 (.00وينظر ت ويل هذ  ا سأل  ومايأب  ول  هلا ف ا سأل  )  ( ومن  ول  هذ  ا سأل  : األول  الاام  ا ذكعرؤ ف الدالييع السا يع2)
  .1/771وملّسن  النعوب ف  ذي  األمساء   «ملسن غري   »وقال ال مذب :  .و صحاب السنن  (10005إلما   محأب )( روا  ا1)
  11/101وابألخ  ا سائل ا ااصرؤ : جممع  فداوى شيخنا ممذأب  ذن  ثيمذع   ( ينظر ف  مع  اسدامال الرصال والنساء للذه   و للممّع    0)

  .ما أييت  اأب مسأل  واملأبؤ وينظر :  112-12/102و  100
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  سعاء كان مما ل  ار وغ ها مما يون  من الاظا و لي  فإن  لع  اسدامال ما يرو إلينا ف هذا الاور من  الو ا
    و مما يسدامل  النساء للاين .وا سبح   وا يأبالي   وغ ها  يسدامل  الرصال والنساء  كا شط

  :جيوز عند احلاجة نقل عضو تربع به ميت قبل وفاته أو تربع به ورثته بعد موتههل : 15ص - 
 و تدعق  سالم  و ي    ساسي  في   لد   ولذله فإن  لع   نأب اناص  نيل  ضع من ميت إل ملي تدعق  مليات   لي 

وكان ذله من ابب الدرب  ؛ ألن  ب لع   ي     و  ذن ف ذله ورثد   اأب معت   ذا  ذن ف ذله ا يت قبل وفات إ  ذله
  .(1)ل  ؛ أل ا ليست مل ا     ضاء اإلنسان

 :: ما أثبته الطب من معجزة نبوية تتعلق جبناح  الذابب 15ص -
الصذا   وقذأب  يّذأب ن ف  ملذأب صنامليذ  مُسذا   و ن ف اآلخذر  وقأب ذكر  اق الالمذاء ا ديذأبمع ممذن هلذم مارفذ  ابلطذ      

 ملّعهلذا  ملذأُب صنامليذ  إل   فيأب ذكر غ  واملأب من األطباء ا ااصرين  ن الذذابب إذا محذل الب دذ االط  انأبيث هذا
راب   و ن ف اجلنذذاح اآلخذذر مذذاوؤ تسذذمد )الب  يذذع م( وتسذذمد )مباذذأب الب دذذ ا( فذذإذا سذذيط الذذذابب ف الشذذ مليدذذ 

ينظذر :  او ا اذاو  .  وف هذا  يان  اجاؤ مذن ماجذاات نبينذا ممذأب   قدلت هذ  ا اوؤ تله الب د اوغمس كل  في
تاليذق شذاي  األر هوط  لذد صذحيح ا ذن ملبذان )انذأبيث (  312  ملذأبيث )  تاليق  محأب شاكر  لد ا سنأب2/110

1025). 
 : يتولد من غري جنسه: أثبت علم اوحياء املعاصر أن احليوان ال 15ص -

  وإمنا هي  عيضات تعصأب ف هذ  النجاسات غ  صنس  وقأب  ثبت  لم األملياء ا ااصر  ن انيعان ب يدعلأب من
  فد يس ف واخل صسم  إذا مات  و ف واخل  يت  كلها ف ضمن  ل   ومهع ذلهقأب ي عن هذا انيعان ا

 .ليس ل  و  سائل طاهرؤ  و لي  فإن يي  ميدات انيعان الذب (0)الروث
 :: اودوية واملعلقات اليت فيها ش ء من الكحول طاهرة 11ص -

 طذاهرؤ« ال علعنيذا » و لي  فإن األقذرب  ن األوويذ  وا ايمذات الذه فيهذا شذيء مذن ال حذعل  ومثلهذا الطيذ  ا سذمد 

أبير للامليذذ  اجلرامليذذ   وا يذذ   مل يذذ  الذذه فيهذذا ظذذأبر ف  ذذاهر اجلسذذم  كالدخذذولذذع  اسذذداماهلا و اسذذدامال األوو  ،(7)
  فذإن     و ُُييذن  ذ  ف العريذأب  و غذ     ما اسذدامال مذا فيذ  كحذعل ف  ذالم أيكلذ  ا ذريق  و يشذر السن  ومهع ذله

                                                 

جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   753-17/757جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا ا ن اب    003-2/000( ا خدارات اجللي  للساأبب 1)
13/23-  

 ؛  الن اات ومهعها   و تأبخل حتدها وف ذعانفضالت اإلنسان واني ( كما  ثبت  ن كث ا  من انشرات والأبيأبان وارنافس تأبخل ف  صسا  ا يدات وف0)
  203-200:  ساسيات  لم انشرات للأبكدعرؤ إلاجنا  تري  الأبكدعر  محأب لط ي  بأبالسال  صات هذ  انشرات  اأب فيسها. ينظرلددغذى  ليها يرق

  .172-171  وم وليات األرصل للأبكدعر  لي  ن إ راهيم  أبوب ص253-257وص
  033-022   مل ا  النجاسات ص10/030  و050-030/ 11 ن  ثيمع فداوى شيخنا ممأب   170-0/103ن ( ينظر :  ضعاء البيا1)

  ووص   حعل إذا مل يديسر وواء خال منهاللمريق تناول األووي  ا شدمل   لد نسب  من ال »: 23قرارات جمم  ال ي  اإلسالمي ص وصاء ف
   .721-770حملمأب تيي الاثماي ص «ف قضاا فيهي  مااصرؤ حبعث  »وينظر :   «ذله طبي  ثي   مع ف مهند  
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ر  لذد  يذل مداذاطي هذذا الاذالم   وإن كذان كثذ ا  لذذ   ثذ يظهذر  ثذر  فذال ملذرم ف اسذدامال كان هذا ال حعل يسذ ا  ب
  .(1)تااطي ا س رات؛ ألن  من ملر 

 
 ابب قضاء احلاجة

 :: حيرم أذع الناس يف مرافقهم ببول أو غائا أو برم  احلفائظ وحنوها 11ص -

كرمذذي     بذذعل  و غذذائط  و غ  ذا ممذذا يذذ ذبفذال لذذع  للمسذذلم  ن يذ ذب النذذاه ف مذذرافيهم الذه ُيداصع ذذا ويند اذذعن  ذا 
 "  وليعلذذ  تاذال : لمع  وهع مر   للحأبيث السا قل  من  ذى ا س  فهذا كالن اات ا  ذي  كان ائظ  ومهعها

 [32"]األملااب :           

: اوفضل أن يستجمر اإلنسان ابملناديل الورقية اليت انتيرت يف هلذا العصلر أو بغريهلا  لا يسلتجمر  14ص -
 :به مث يتبعها املاء

ابألملجذار     و اندشذرت ف هذذا الاوذر  نذأب تيسذرها ناويذل العرقيذ  الذهو لي  فإن األفضل  ن يسدجمر اإلنسان اب 
  .(0)  مث يدباها ا اء  و  غ ها مما يسدجمر   

 
 ابب الوضوء

:  للا جيللب إزالتلله عللن أعضللاء الوضللوء  للا لنللع وصللول مللاء الوضللوء إليهللا: املنللاكري والبويللة واليللمع 41ص -
 :والصمغ والطامس وحنوها

  فإذا كان  لد شيء من   ضاء العضعء اله ل ما مين  وصعل ا اء إل البشرؤئ  ن يايل كول   لد ا دعض
  كطالء األ افر الذب يسمد غسلها شيء مين  وصعل ا اء إليها  كالاجع   و شيء من الطالء الذب لذ  صر ل  

  ف  والطامس للحرب  وغ  ذلهوالوم    وكالشم «البعي  »  وكأصبا  ووها ت ا نا ل اله تسمد «ا ناك   »
وص  إ الد  قبل غسل الاضع  فإن تعضأ قبل  ن يايل  مل توح طهارت   ألن  ب ُيول م  وصعو  الغسل اجملائ 

                                                 

 .22  23  13/71( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
  و ما ما اشدهر ف  اق كد  ال ي  والد س  من ياهم  ع ا اء واألملجار فباطل ب ت ف طهعر  هل قباء غ  ما ذكر ومل يثب  إبسناو صيأب

. وهلاتع الروايدع شعاهأب  نحع ل ظهما مدول  « وتيأبيرها: إذا خرم من ارالء  اأب اسدجمار   ا  من هذ  الرواي ل ن يسدنبط مان  يارل
  .012  1/017واجملم    001-2/020ومرسل   تنظر ف الأبر ا نثعر 

أمر   ن أيتي  ف  ن ُيمل ماء لعضعء النو وملاصد (  ن  يب هريرؤ  ن  كا7250منها ما روا  البخارب )  كما  ن إلتبا  انجارؤ ا اء  ول   خرى    
ليأب   ا غسل فرص   ا  اأب  ن مل ها ف انائط   انجارؤ  ومنها اليياه  لد غسل . فظاهر هذ  الرواي   ن  ي   ع ا اء و حبجارؤ يسدجمر  ا

       .اب اتبا  انجارؤ ومهعها اب اء( فدبع من جممع  هذ  األول  اسدحب713وصحيح مسلم )  (050كما ثبت ف صحيح البخارب )
 .3/103(  فداوى اللجن  الأبائم  0)
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  ألن اليس  مما قأب خي د  وإلاا  (0)فإن  يا د  ن   ويسدث  من ذله ما إذا كان هذا انائل يس ا    (1)لأل ضاء
  ووف  انرم ا  صاءت ابليسر ورف  اآلصار  والشري صل  في  مشي  وملرم  لد ا سلم نا دعضئ إب اوؤ العضعء م

  وكالومف  و غ   مما ب ا إذا كان ف نا  هذا انائل ضرر  كالوأبيأب الذب  يرب اجلرح. ويسدث   يضا  : موا شي 
  ليعلذ  تاال:  ه  فإن ذله يُا د  ن   اأب خروم وقت الوالؤ  ومهع ذليسدطي  ا سلم نا   وإ الد  وون ضرر  لي  إب

  .[15]الدغا ن : "    " 
ا : إذا كانت اوصباغ اليت على البيرة ال متنع وصول املاء، كاملساحيق واملكياج اليت يستعمله 41ص -

 :النساء مل تؤثر على صحة الوضوء
  كا سامليق وا  يام اله اء إل البشرؤؤ ب تن  وصعل ا هذا وإذا كانت األصبا   و غ ها مما يعض   لد البشر 

   ذ  فإ ا ب ت ثر  لد صح  العضعء؛ لاأب  ملجبها ا اء  ن البشرؤيدجمل  ا النساء  ومهع ذله مما ب صر  ل
 . (7)كانناء
: اوظافر الصناعية اليت تلبسها بعض نساء املسلمني جيب خلعها عند الوضوء، ولبسها يف أصله  43ص -
 :حمرم

: األ افر الونا ي  اله ا إذا مل يول ا اء إل ما حتدهاألشياء اله ل  خلاها وب لاب العضعء م  وصعوهومن ا
   ا في  من ظال   السن  اله صاءت ابألمر افر يأبيها  ولبسها ف  صل  مر تلبسها  اق نساء ا سلمع فعق   

   و ا ف ذله من الدشب  ابل  ار. (2) ي  األ افر
 :ال جيب نزع اوانان الصناعية املركبة عند الوضوء، ولو كان ال ييق عليه ذلك : 44ص -

ن  ب ل   لي  خلاها  نأب العضعء  ولع كان ب يشق  لي    فإ فم اإلنسان  سنان صنا ي  مركب هذا وإذا كان ف
 . (3)ارامت الذب كان يلبس  ف يأب   نأب العضعء   قياسا   لد  أب  نا  النو ذله
 :: اوصل جواز صبغ املرأة شعرها ابوشقر والبين إذا مل يكن يف ذلك تيبه ابلكافرات أو الفاجرات 95ص -

                                                 

جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   20  10/22جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب    020-3/077( فداوى اللجن  الأبائم  1)
  .1/002الشرح ا مد  : ا سح  لد ار ع   11/125-120

 .10( ابخديارات ص0)
ل ن »:  11/123  قال شيخنا ممأب  ن  ثيمع ف جممع  فداوي   اء إل البشرؤ: ألن  ب مين  وصعل امثلها الأبهن  نأب يهعر  هل الالم. قالعا( و 7)

 .1/102الروض ا ر   م  ملاشيد    1/132الأبر ا خدار   205/ 1. وينظر : اجملمع  «أب  ن مير اإلنسان يأب   لد العضعءف هذ  انال يدأك
  .212  2/213  صام   مل ا  النساء 13/01داوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع : جممع  فسدامال النساء للمسامليق وا  ياموينظر ف صعا  ا

  .(030-033وصحيح مسلم )  (3220(  ينظر : صحيح البخارب )2)
والشمائل   (0003-0001وصحيح مسلم )  (3230- 3255تنظر ف : صحيح البخارب )  للخامت ورو في   ملاويث كث ؤ ( لبس  3)

  .1/131وينظر : الشرح ا مد    (02 -20لل مذب )
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صبا  اله لع ا  شير  و  ُذنِّّذي   و مهع ذله  واألصل صعا  صبف النساء شاعرهن مبا اندشر ف هذا الاور من األ
 ن مل م صبف ا ر ؤ  11/100كما ف جممع  فداوي    وقأب ُسبل شيخنا ممأب  ن  ثيمع  لاأب  الأبليل  لد حترمي 

  إب  ن يول إل ورص  تشب  رهوه األصل ف هذا اجلعا »:  غ  األسعو  مثل البين واألشير  فأصاب  يعلذ 
 .    «فإن ذله ملرا    ال افرات والااهرات وال اصرات

نباتي  اله ب صر  هلا  كانناء  األصبا  ال   فإن كان ُصبف   شيء منكان شار الر ه  و اللحي  موبعغا  هذا وإذا  
 ن  صبف    فإن  ميسح  لد الر ه م  وصعوها   ا ثبت  ن النو وال دم  والعره  والا  ران  وال رس   ومهعها

األصبا  انأبيث  اله ب صر    ومثلها ا  ب تن  وصعل ا اء إل الشار  وألن هذ  األصب(1) اق شار نيد  ور س 
  .هلا

 وض  شيء من األصبا  النباتي   و األصبا  انأبيث  اله هلا صر   ما 
إ الد  مين  وصعل ا اء إل ما حتد   لد شار اللحي  الذب ل  غسل  فإن  ب لاىء غسلها م  وصعو    ل ب أب من 

يء من ذله  لد    ما وض  ش نا  وصعل ا اء إل الشار  ائ  ألن  ب ُيول م  وصعو  الغسل اجملقبل غسلها
  .(0)  وكان ميسح  لي لبَّأب ر س  ف انج ألن النو   الر ه فال ملرم في 

ومما ينبغي الدنب  لذ   ن ما ي ال   اق النساء و اق الرصال من وض  الشار الونا ي ا سمد )الباروك (  لد 
ولبس   لآلي  السا ي   دعضئألن العاص  مسح ر ه ا   رهوسهم من  صل الول   و للدجمل ب لاب ا سح  لي 

كس     فال لع  من  إب ما كان ناص  ماس   (7)ألن  يأبخل ف وصل الشار ا نهي  ن   هذا الشار ف  صل  مر 
وصل  هأباب الاع  شار طبياي  و صنا ي يايأبها  «الباروك   »وقري  من   (2) ي  صل  الاوص   ما   وصها 

وإن كان مين  وصعل ا اء إل  اق  هأباب الاع فإن العضعء م    ع  من العصلألن  ن  فهذا الامل مر   طعب  
                                                 

والرواات   والرصع  للسن  ا بين   فعص  الامل ابلامع   وحتدمل غ  ذله  وب يوح محلها  لد  ملأبها إب  أبليل  آخرون من  هل اللغ 
  .وب يوح اليياه  لد مسح ار  ؛ ألن  رخو   واليياه  لد الاامي   صح و ول .يمالوحيح  الورُي  ف ميأبار ا سح كلها تأبل  لد الدام

وف الباق اآلخر : األمر     و يضا  ورو ف  اق األملاويث : األمر  دغي  الشي (23-22تنظر ف الشمائل وظدور  )( ورو ف ذله  ملاويث 1)
ينظر :  .ومنهم من غ    غ  ا  ومنهم من غ   ابلسعاو  فمنهم من غ   ابنناء  لشي وثبت  ن  اق الوحا   غ وا ا   دغي   ابنناء وال دم

 مل ا  الطهارؤ )خوال   (0721  0107  0100صحيح مسلم )  (7010  7250صحيح البخارب )  (01703  0000مسنأب  محأب )
لاأب       و مهع ذله و  ُذنِّّذيمن األصبا  اله لع ا  شير واألصل صعا  صبف النساء شاعرهن مبا اندشر ف هذا الاور   (257-1/700ال طرؤ 

ثل البين واألشير     م ن مل م صبف ا ر ؤ  غ  األسعو 11/100وقأب ُسبل شيخنا ممأب  ن  ثيمع كما ف جممع  فداوي    الأبليل  لد حترمي 
 .    «ت  فإن ذله ملرا ات والااهرات وال اصرا  إب  ن يول إل ورص  تشب  رهوه ال افر األصل ف هذا اجلعا  »: فأصاب  يعلذ 

  (20وينظر ف وصعب غسل شار اللحي  : ما سبق ف ا سال  ) .(1122ومسلم )  (1320شار  ف انج: البخارب ) (  روى تلبيأب النو 0)
 .  «طهارؤ الر ه فيها شيء من الدسهيلوهذا يأبل  لد  ن  » ن الدلبيأب: 1/105الشرح ا مد  وقال ف 

  3/005وينظر : فداوى اللجن  الأبائم   .(0100-0100ومسلم )  (3075  3003: البخارب )اويث النهي  ن وصل الشار( روى  مل7)
  .33-10/32وجممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب    003

 .11/173( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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  .وصعو  خيل ابلعضعء
وب ل   ن   ح  لي   فإن  لائ ا سال  كث  من النساء ف هذا الاور  كما ي هذا وإذا كان شار ا ر ؤ مل عفا  

ن  خيشد  ن ي عن ؛ أل  الشار فعق هام  الر هنساء من ل  ل ن ينبغي هلا  ن جتدن  ما ي ال   اق الي عن   ب  
وب لأبن     ب يأبخلن اجلن رهوسهن كأسنم  البخت ا ائل   تونساء كاسيات  ارا»: واخال  ف ملأبيث

 . (1)«رُيها
 :: إن ااتعمل من يريد تنظيف فمه الفرشة واملعجون فذلك حسن 551ص -

   و اسذذداج  غذذ   مذذن األ ذذعاو ا ناسذذب وإن   دياج  ذذ  فعائذذأب كثذذ ؤواألفضذذل  ن ي ذذعن ابسذذدياج  اذذعو  راج؛ ألن ف ابسذذ
 . وهللا(0)مبناويل نظي     و ابل رشاؤ وا اجعن   و  غ  ذله مما ينظ  األسنان وال م فحسن  ألن  ُيوذل الدنظيذ   ذذله

 .    لم
 : عر  منهاوقري  من    عاو صريأب النخل  وذله ألم  ضل ول و فلالسدياج اسدامال  ذعو األراج 

للغ  كما ف اللسان   والسعاج ف ايا  غ  مييأب  شيء ماع يسداج    ن  ورو النأبب لالسدياج  اما  مطل -1
  صل السن  تدأوى   ل خشن يولح إل ال : »1/730قال الرافاي ف فدح الاايا وهلذا )ماوؤ :سعج(: الأبله. 

    وكل خشن مايلوُيول السعاج خبرق »: 1/35ض    وقال النعوب ف الرو «اليلح كاررق  وارشب  ومهعها
وهلذا  ّرل كث  من ال يهاء السعاج ان  : اسدامال  عو ومهع  ف  .« واألراج من   ول  ل ن الاعو  ول

 ن  قأب  -0 .1/33  مغين احملدام 052/ 1األسنان وما ملعهلا إل ال  ص رؤ وتغ  ومهع ا. ينظر : معاه  اجلليل 
(  وا ن ملبان 7001  000اسداج جبريأبؤ رطب   وثبت  نأب  محأب ) (  ن  2231البخارب )ثبت ف صحيح 

 ن هناج  -7 .و صحا     عاو سعاج من األراج  ن ا ن مساعو ر اصد  للنو  10/02والطرباي  ( 3050)
 ن  عو  -  ها:    معرا  كث ؤ غ  ما سبق جتال ابسدياج  اعو السعاج  فضل من ابسدياج ابل رشاؤ وا اجعن 

ال رشاؤ وا اجعن  فدحدام إلىماء خبالل   وف كل م ان  ومي ن اسدامال  ف كل وقت  السعاج خ ي  انمل
  و نأب كل وضعء  يوا  حتييق السن  ابل رشاؤ وا اجعن  نأب كل صالؤ  ن  -ب .وم ان مناس  بسداماهلا

 ن ف ابسدياج  اعو األراج  -صذ .يسدح  فيها السعاج وكلما وخل  يد   ومهع ذله من ا عاض  واألوقات اله
  ها :  وب  :   فعائأب كثذ ؤ ذكر  اق األطباء ا ااصرين   ا قأب ب تعصأب ف ملال اسدامال ا اجعن وال رشاؤ

منها  وهي  الم جلروح اللث  الوغ ؤ  وتن  ناي  الأب    وتطهر اللث  واألسنان  املدعاه   لد ماوؤ مضاوؤ للدا نات
تسا أب ف قدل   هلا رائح  ملاوؤ وطام ملراق  هلا  الق  ابررول اثنيا  : تعصأب    ماوؤ .وتسمد )مق تينيه(

را اا  : ذكر  اق األطباء  ن  ُيدعب  يضا   لد ما  .اثلثا  :  ن  ُيدعب  لد ماوؤ تن  تسعه األسنان .اجلراثيم
                                                 

وفيها :  ن ل  ا ر ؤ   3/000وينظر  يضا  : فداوى اللجن  الأبائم    11/130 ن  ثيمع  وينظر : فداوى شيخنا ممأب .(0102( روا  مسلم )1)
  ا في  من الدشب  ابلرصال.   شارها ملعل ر سها مل  ي عن كامام  الرصل ب لع 

   اذق مذا كدبذ  ا ااصذرون مذن طلبذ    ومراصاذ   قذعال  هذل الالذم ف آلذ  السذعاج  ومراصاذمراصا  النوعص الذعاروؤ ف السذعاج(  الذب  هر يل  اأب 0)
  .ثرشاؤ وا اجعن ي عن قأب  تد مبا ملو طباء  ن األقرب  ن من اسدامل ال 
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  .يايأب  لد  شرين ماوؤ  خرى هلا فعائأب مدنع  
وينظر حبعث طبي    130-137للطبي  الأبكدعر ممأب  لي البار ص«  السعاج والاناي  ابألسنان » ر حبث ينظ

  051  ص10الاذأبو  10اجمللذأب    خرى ذكرها و. السهلي ف  مل ا  السعاج )مطبع  ف جملذ  صاماذ     اليذرى
  .(703-703ص  50وف جمل  البحعث اإلسالمي  الاأبو

 نذ  مي ذن  -1  هذا :   دياج ابل رشاؤ  اق ال عائأب اله قأب ب تعصأب ف   ذعاو السذعاجوم  ذله كل  فإن ف ابس
 ن  اذذذق ا اذذذاصع حتدذذذعب  لذذذد مذذذعاو مطهذذذرؤ  -0ومذذذا  ينهذذذا  يسذذذر وسذذذهعل .   ابل رشذذذاؤ تنظيذذذ  ابطذذذن األسذذذنان

  ف اليذع  مذرؤ وهلذا  فإن األول اسدامال ال رشاؤ وا اجذعن ولذع .12-13ص  للبار« السعاج » ومنظ  . ينظر 
وهللا      ذا سذبقفاألفضذل هذع السذعاج   لذد  ملذأب ا فيجم   ع اسذداماهلما و ذع اسذدامال السذعاج  وإن اقدوذر

   .  لم
 :اخلف يف هيئته وشكله قريب من البوت والبسطار :551ص -

ارذذ  ف هيبدذذ  و  .(1)ار ذذان  ذذا : مذذا يلذذبس  لذذد الذذرصلع مذذن صلذذأب رقيذذق حبيذذث ي ذذعن سذذاترا  لليذذأبمع وال ابذذع
الذذب يلبسذ   "البسذطار" وقريذ  مذن  الذذب لذذ  سذاق مرت ذ  فذعق ال ابذع«  البذعت » وش ل  قري  من ما يسمد  ذذ 

  .(0)إب  ن اجلام  ساقها قو  «ال نأبرؤ  » و  «اجلام »وهع يشب  ما يسمد   الاس ريعن
 :من اجلوارب ما يعرف اآلن بل"اليراب" : 553ص -

وي ذذعن سذذاترا     و ارذذرق ا خيطذذ  ومهع ذذا  وي ذذعن مذذن اليطذذن  وهذذع مذذا يلذذبس  لذذد اليذذأب   ب: يذذ  صذذعر اجلذذعاربو
   ومنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ياذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرل اآلن  نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأب الاامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  (7)لليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأبمع وال ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع

فهذي ضذأب الرقييذ  الشذ اف  الذه يذرى   والو يي  هي :  الثخين  اله ب يرى ما حتدها من  شذرؤ وغ هذا .(2)«الشُّرّاب» ذ
 .(3)ورائهالعن البشرؤ من 

: جيللوز املسللى علللى البللوت والبسللطار والكنللادر واجلزمللات واللفللائف الطبيللة وغللري الطبيللة إذا كانللت  555ص -
  :القدمني والكعبنيتغط  

   و « سطار»   و « عت»  وتسمد اور من األملذي  اله تشب  ار الومما لع  ا سح  لي  ما يلبس ف هذا ال   
 .ال ابع  إذا كانت كل هذ  األشياء تغطي ها: الل ائ  الطبي   وغ  الطبي   ومثل«صامات»   و «كناور»

  :بس اآلن فوق الرأس: أما ما يل551ص -
ح فال يشر  ا س« الطر عش»و «الطاقي »  ومثلها «الغ ؤ» و « الشما »مما يسمد  ذ بس اآلن فعق الر ه ما يل

                                                 

   .  ا اجم العسيط واليامعه ال يهي )ماوؤ: خ  (2/112ا خو  : اللباه  (1)
  .13/212( ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
   .30  ا سح  لد اجلذذعر ع لليامسي ص1/000الروض ا ر   م  ملاشيد    1/70ينظر : النظم ا سداذب  .ن صلأب( وقأب ي عن ف  س ل  قطا  م7)
 .13/212( ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
  .1/70النظم ا سداذب   1/172(  الأبر النيي 3)
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والذب يغطي الر ه واألذنع والرقب  « اليب  »  ما ما يسمد   ا  وألن  ب يشق نا ه ليها ؛ أل ا ب تشب  الامام 
  .(1)فإن  لع  ا سح  لي  إذا كان يشق نا  

 اجلبس:: 554ص -
ا مذذا . ومثلهذذ(0)( وهذذي مذذا يعضذ   لذذد ال سذذر مذذن   ذعاو ومهعهذذا ليدماسذذه الاظذم ويلدذذبم)ويذذجع  ا سذذح  لذذد اجلبذ ؤ   

   و وضذ   ليذ  مذا  و  لوق    وواء  د اجلرح ل اف ثلها كذله إذا ل   لوم  (صأب ف هذا الاور مما يسمد )اجلبس
  ومهذذذع ذلذذذه  (7)ومثلهذذذا اللوذذذيات الذذذه تعضذذذ  لاذذذالم الظهذذذر  صذذذأّب ف هذذذذا الاوذذذر مذذذن لوذذذيات حتدذذذعب  لذذذد  ذذذالم

 لذذدوكذذذله لذذ  ا سذح  ليهذذا ف العضذعء ف الطهذذارؤ الوذغرى إذا كانذذت    فيجذائ ا سذذح  ليهذا ف الطهذذارؤ ال ذربى
 .(2)واليياه  لد الديمم  : اليياه  لد ار عشيء من   ضائ . والأبليل  لد ذله

   املسى على اخلمار: :515ص -
هذذذا وقذذأب ذهذذ   اذذق  هذذل الالذذم  إل  نذذ  لذذع  للمذذر ؤ  ن تسذذح  لذذد ارمذذار الذذذب تغطذذي  ذذ  ر سذذها إذا كذذان مذذأبارا     

واألملذعط   (5)رضذي هللا  نهذا   ذا كانذت تسذح  لذد ارمذار واسدأبلعا مبا ثبذت  ذن    سذلم   (3)حتت انلق ويشق نا  
 .(3) ن تسح م  ارمار  اق الر ه

ألنذ  ب يشذب  ارمذار    ما ارمار الذب ب يشق نا   ذ وهذا هع ملال غال  مخر النسذاء اليذع  ذ فإنذ  ب ميسذح  ليذ 
  .الذب ورو ا سح  لي   وألن  ب مشي  ف نا  

                                                 

 .11/130فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   1/107( الشرح ا مد  1)
  .00ماوؤ ) صرب ( وا طل  ص  ( ينظر ا وباح0)
  .130  131/ 11جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   1/102ينظر : الشرح ا مد   (7)
وإن  مذّر ا ذاء  لذد اللوذي   .وتذرج غذ    ( وإن كان  اضها  لد  ضع من   ضاء العضعء و اضها  لد غ   مسح ييذ  مذا يغطذي  ضذع العضذعء 2)

  . صا    ن ا سح ومهعها
ومل يوذح ف ا سذح   وكذذا ملذأبيث صذامل  الشذج  ضذاي    ما األملاويث واآلاثر العاروؤ وا روي  ف ا سح  لد اجلبائر ف لهذا شذأبيأبؤ الضذا 

وذاب إذا كذان  ليذ   »  نذ  قذال  02/ 0فيذأب روى  نذ  ا ذن ا نذذر   سذعى مذا ورو  ذن ا ذن  مذر –فيما   لذم  - لد الاوائ  شْي من اآلاثر 
مذذن طريذذق سذذايأب ذ وهذذع ا ذذن  1/002وروى  نذذ  البيهيذذي  .وإسذذناو  صذذحيح« ومل ميسذذ  ا ذذاء   وإن مل ي ذذن  ليذذ   وذذاب غسذذل مذذا ملعلذذ   مسذذح 

  وإسذناو  ملسذن .وكذان يدعضذأ  ليهذا  مذرارؤفألبسذها    ذن ا ذن  مذر  ن إ ذا  رصلذ  صرملذت   ن سليمان  ن معسذد  ذن  فذ   بأبالاايا الأبمشيي ذ
 وف إسناو   0/02 نذر وروا  ا ن ا

  . و لغ  ذله   و لشأبؤ الربو  (  وذله لواع   النا 3)
قذال شذيد اإلسذال  ا ذن تيميذ  كمذا ف جممذع   .وإسذناو  ملسذن .03  1/02وف ا ر ؤ تسح  لد ارمذار   1/000(  روا  ا ن  يب شيب  : الامام  5)

كما اسذدأبل  صذحاب هذذا اليذعل   .« فهل ت ال هذا  غ  إذن      ح  لىخمارهاتس وقأب كانت    سلم   وم النو : »  01/125ال داوى 
 هل ابنج  (  ن النو 1122ومسلم )  (1320فيأب روى البخارب )  وابليياه  لد تلبيأب الر ه ابنناء  و غ     يضا  ابليياه  لد الامام 

  .ملبأبا  
إن خافت ا ر ؤ من الربو ومهع   مسحت  لد مخارها  فذإن    سذلم  كانذت : »  01/012( قال شيد اإلسال  ا ن تيمي  كما ف جممع  ال داوى 3) 

        .« و ما إذا مل ي ن  ا ملاص  إل ذله ف ي  ناا   ع الالماء   تسح مخارها  وينبغي  ن تسح م  هذا  اق شارها
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  قياسذذا   لذذد ارذذامت  فإنذذ  لذذع  ا سذذح  ليذذ   ويشذذأب  لذذد الذذر ه «اهلامذذ   »ي الذذذب يسذذمد وإذا لبسذذت ا ذذر ؤ انلذذ
 .(1)و شي  نا   

وإذا ركذ  لذ   ضذع   ل يذأب مذل ال ذرض  فإن  يسيط غسذل   كاليأب  و الرصل ميطع ا     هذا وإذا كان  ضع العضعء
فإنذذ  ميسذذح  لذذد مذذا فذذعق   لشذذيء لذذ  غسذذل  إب إن كذذان سذذاترا    (0)صذذنا ي فذذال لذذ   ليذذ  ا سذذح  ليذذ   نذذأب العضذذعء

   .قياسا   لد اجلب ؤ و لد ا سح  لد ار ع  هذا الشيء الذب ل  غسل  من هذا الاضع الونا ي
 

 ابب نواقض الوضوء
 :للبول أو الغائا غري القبل والدبرخمرج : 512ص -
    فخذرم منذ   ذعل  و غذائطن صسم اإلنسذانوالأب ر ف  ب صاء مهذا وإذا وض  ظرم للبعل  و الغائط غ  اليبل     

وكان  لد ص د  ا اداوؤ  فإن خروصهما  و خروم  ملأب ا ينيق العضعء ؛ ألن  خروم هلما من اجلسأب  ف ان  قضا  
  .للعضعء كخروصهما من اليبل والأب ر

عضذأ ل ذل وإن كان خروصهمذا  و خذروم  ملذأب ا مذن هذذا ا خذرم مسذدمرا  فح مذ  مل ذم مذن  ذ  سذلس البذعل : يد
  .(7)صالؤ كما سيأيت

 و    و للدذذذرب   ذذذ      و للدحليذذذلاألقذذذرب  ن خذذذروم و  ا دعضذذذئ لر ذذذال   و خلذذذ  سذذذنو ليذذذ  فذذذإن  :102ص -     
  .(2) و لغ  ذله ب ينيق العضعء  لغسيل ال لد

 
 ابب التيمم

                                                 

ا ملليا  وهع مذا يسذمد ابهلامذ  صذا  هلذا ا سذح  ليذ   ألننذا إذا صذع   وكذا لع شأبت  لد ر سه: »1/103ف الشرح ا مد   قال الشيد ا ن  ثيمع(1)
  لد ارمار فهذا من ابب  ول. ا سح

      .« وم  ذله فإن  قأب ب يأبخل ا اء  ع ارامت واجللأب  كان يلبس ارامت  فالرسعل   وقأب ييال : إن لذ   صال  وهع ارامت      
  .11/130ثيمع (  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  0)
  .(002ا سأل  )  ( ينظر : ما أييت ف ابب انيق7)

وهذي ف مليييدهذا تذأبل  لذد   و يضا  وروت آاثر كث ؤ  ذن الوذحا   ف  ذأب  الذنيق مذن انجامذ  وف  ذأب  الذنيق  يليذل الذأب  واليذيح والوذأبيأب
  1/122لسذبيلع يذنيق قليلذ   وكثذ   ابإليذا  كمذا ف األوسذط ألن ييذ  مذا يذنيق الطهذارؤ ممذا خيذرم مذن ا   أب  النيق ابليليل وال ث  منهذا

وينظر ف هاتع ا سألدع  يضا   .  فلع كانت هذ  من النعاقق  ا اخدل  ان م  ع اليليل منها وال ث  كما قال ا ن ا نذر00/077والدمهيأب 
  جممذذع  ال دذذذاوى 030–052الطهذذعر أليب  بيذذأب  ص  خذذرصع: صذذحيح البخذذارب مذذ  ال ذذدح و مذذذأبؤ اليذذارب ابب مذذن مل يذذر العضذذعء إب مذذذن ا 

  (.50اخديارات ا ن تيمي  ب ن الييم )  73/732و  020  701  01/003
  .10/117(  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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 :التيمم على جدار اإلمسنت وعلى الب ط: 524ص -
أل مذا يد ذع ن مذن  ملجذار   ولع مل ي ن  ليهمذا غبذار  ر اإلمسنت و لد البالطو لي  فإن  لع  الديمم  لد صأبا
أل ذذا   وب لذذع  الدذذيمم  لذذد اجلذذأبار الذذذب  ليذذ  وهذذان ) عيذذ (  وب  لذذد ال ذذرش  وتذذراب وغ  ذذا ممذذا  لذذد وصذذ  األرض

  (1)تراب ل ن إن كان  لد شيء منها غبار صا  الديمم  لي  ؛ ألن الغبار  ليست مما  لد وص  األرض
 ااتعمل أدوية منع نزول احليض::  511ص -     

 و لدذدم ن مذن الطذعال مذ  رفيدهذا ف   هذا ولع  للمر ؤ  ن تسدامذل  ووي  تن  ناول انيق لدوذع  رمضذان ف وقدذ 
صذذل كمذا  نذذ  لذع  هلذا  ن تسذذدامل األوويذ  الذذه تنذ  انمذل فذذ ؤ مذن الذذامن مذن  صذل ذلذذه  و مذن     ومهذع ذلذذه  انذج

  وألنذذ  ب وليذذل  وصهذذا  ذذا ف ذلذذه مذذن ا وذذلح  هلذذاورضذذي  ذذ    (0)تنظذذيم النسذذل إذا مل ي ذذن ف ذلذذه كلذذ  ضذذرر  ليهذذا
   . لد ا ن  من ذله

 مس احملدث لآلايت القرآنية::  511ص -
نذأبيث لامذع  ا  (7) و سذبعرؤ  و غ هذا  وكذله ب لع   ن ميس احملذأبث ملذرول اآلات ا  دع ذ  ف ورقذ   و لذعح

                                                 

 طيذ  الوذايأب » يذ   ل ذظ : والبيهيذي مذن طري  1/151وقذأب روا  ا ذن  يب شذيب    وفيذ  لذع  ف ي سنأب  قذا عه  ذن  يب  بيذان  «ملرث األرض 
 لد اجلأبار  فهع صريح ف  أب  اش اط    rوي يأب  أب  اش اط الغبار : تيمم   .وهذا يأبل  لد  ن غ  تراب انرث من الوايأب«  رض انرث 

ل  لد الدبايق. ف ي  وقعهلم: إن  يأب  ف اآلي  السا ي « من » ما ما تسه     صحاب اليعل األول من ل ظ   .(773وانأبيث روا  البخارب )
  .اول  قعي    ا ب دأباء الغاي  73  0/75وقأب رّصح الااّلم  الشنييطي ف  ضعاء البيان   أتيت للدبايق  وأتيت ب دأباء الغاي « من»نظر  فإن 

 ن  ثيمع )مطبع   ضمن  رسال  ف كي ي  طهارؤ ا ريق لشيخنا ممأب  13/210و  11/020(  ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
  .(11/133جممع  فداوي  

ورصح   اق انن ي  و اق ا ال ي  وشيد اإلسال  ا ن تيمي  وتلميذ  ا ذن اليذيم وشذيخنا ا ذن  ثيمذع   سليمان ومنوعر  ن ا ادمر من الدا اع
رصح « الطعال ابلبيت صالؤ » وملأبيث   وليل صريح ألن  مل يرو ف إلا ا  فالوحيح  ن الطهارؤ للطعال مسدحب  ب واصب   -رمحهم هللا  –

وإمنذا مناذت انذائق    يذا   واضذحا  ف  مذر  ا ديأبمذ  و ف ملجدذ  ولذع كانذت واصبذ  لبينهذا النذو   وليس  وريح ف وصع ا  ي  من األئم  وق  
 ليذذ  : لذذع طافذذت انذذائق مذذن غذذ  ضذذرورؤ ملجبذذ  مل يوذذح كمذذا منذذ  اجلنذذ  مذذن قذذراءؤ اليذذرآن ذ كمذذا هذذع مذذذه  اجلمهذذعر ذ  و    مذذن الطذذعال  ذذان  انذذيق

إ ذذال  ا ذذعقاع: تغذذ    023-135  103-05/107جممذذع  ال دذذاى   3/100  و1/013وينظذذر  يضذذا  : طذذرح الدثريذذ    .للنهذذي  نذذ   طعافهذذا
 /2  ا بسعط 70-7/12ال دعى 

    .307-0/323انيق والن اه   700-3/005و  035-1/030الشرح ا مذذد    002-3/000 ضعاء البيان   72-21
وجممع  فداويذ    170  100في  الاباوات لشيخنا ممأب  ن  ثيمع ص  00قرارات اجملم  ال يهي ص  3/220(  ينظر : فداوى اللجن  الأبائم  0)

  .3/70صام   مل ا  النساء   050-053  10/030و  13/22  و771  11/027
وقذذذأب صذذذا   ثبعتذذذ   ذذذأبو مذذذن  .( وغذذذ هم5330(  وا ذذذن ملبذذذان )2230-2252  2251لنسذذذائي )وا  (13305و بذذذأبالر اق )  1/100مالذذذه 
ينظذر : نوذ   .فيأبخل في  احملأبث وال ذافر  واألصل محل ل ظ   لد  معم  .فهع  ا صحيح  ولذ  شعاهأب  خرى كث ؤ مرفع   ومعقعف   األئم 

ا لذ  (  ومذ133الدلخذي  : األملذأباث )  000  1/002األمل ذا  خالصذ    2/050وفول فيما وون الذن س   100-1/105انيق الراي  : 
اإليذذذا   لذذد حتذذر  مذذذس  1/050. وقذذأب مل ذذذد الشذذعكاي ف النيذذل 517-0/330(  انذذذيق والن ذذاه 100(  اإلرواء )1230)  ذذ  اليوذذاص

  .وذكر  ن  مل خيال  سعى واوو الظاهرب  ا وح   لد احملأبث ملأباث   كرب
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  .السا ق
 حفائظ::  511ص -

وتناذذ  مذذن  ن   فدمذذد  و  انذذيق  و ليذذ  فإنذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب تذذعافرت فيذذ  مل ذذائظ تلبسذذها النسذذاء انذذيَّق
   ذذذ  ان ذذائظ ا سذذجأب وم ثهذذا فيذذ  يلذذعث ثيا ذذا  و ا  ذذان الذذذب هذذي فيذذ  ب ملذذرم مذذن وخذذعل انذذائق الذذه تذذدح ظ

 و ألن    و لدالذذذيم  و تالذذذم اليذذذرآن  كحضذذذعر ماضذذذرؤ  و وره فيذذذ    لذذذأبخعهلا وابألخذذذ   نذذذأبما ت ذذذعن هنذذذاج ملاصذذذ 
  .ومهع ذله  رفيدها سيأبخلعن في  ويشق  ليها البياء خارص  وملأبها

 أقل احليض وأكثره::  511ص -
 مذذا مل يسذذدغرق   ذذل إن كذذان هلذا  ذذاوؤ  و تييذذا  ملذت  ذذ   وذهذ   اذذق  هذذل الالذم إل  نذذ  ب ملذذأب ألكثذر انذذيق     

فإن اسدغرق  مل م ا ا مسدحاض  ؛ ألن الشذهر ب ذأب  ن ي ذعن فيذ  ملذيق وطهذر  وممذا مي ذن   الأب  شهرا  كامال  
  ن يسدأبل    هلذا اليعل : 

والذذب هذع غالذذ   –وقت انذيق سذد   ا   و سذبا   فيأب صال النو   ملأبيث محن   نت صحش -1           
 . (010سيأيت ارل  ف ا سأل  )و   وصال  ييذذ  الشهر طهذذرا   –انيذذق 
فجاذل الثالثذ  قذروء ميا ذل ثالثذ    صاذل ل ذل مليضذ  شذهرا   ما ذكذر   اذق  هذل الالذم مذن  ن هللا تاذال -0           
   .203  1/202  الشرح ا مد  511  3/510ينظر  او ا ااو  . شهر
و ن   شذذهر طهذذر ي ذذعن فيذذ  إخوذذاب للبعيضذذ مذذا ذكذذر ف الطذذ  انذذأبيث مذذن  نذذ  ب ذذأب  ن ي ذذعن ف ال -7          

و ن مذذأبؤ الذأبورؤ انيضذذي  ذ  ب انذيق والطهذذر ذ إذا كانذت سذذعي  ب تدجذذاو    البعيضذ  ب اوذذ  ف الشذهر مذذرتع
  وهذذا يذأبل  يضذا   لذد  نذ  ب ي ذعن ف الشذهر العاملذأب  كثذر مذن مليضذ  .يعما   وب تني   ن ثالثذ   سذا ي  02

وهذذذا كلذذ    مل لاذذل ف الشذذهر سذذعى مليضذذ  وطهذذر ألنذذ    أبيث محنذذ  السذذا قومي ذذن  ن يسذذدنبط هذذذا مذذن ملذذ
وكمذا قذال ا ذن ملذا     كمذا قذال اإلمذا   محذأب   وهع  كثر مذا قيذل  يعما  13مي ن  ن ييعب اليعل ان  كثر انيق 

  –يعمذذا    وي ذذعن  قذذل الطهذر  ييذذ  الشذذهر ثالثذ   شذذر «مليضذا   ذلذذه إيا ذذا  مديينذا   نذذ  لذذيس مذذا  او  لذد»وقذال: 
و ليذ  ي ذعن الطهذر ف ملذق كذل امذر ؤ مسدحاضذ  هذع مذا تبيذد مذن  ا   –كما هذع ا شذهعر مذن مذذه  اننا لذ  

فإن مل ي ن  اوؤ وب تييا  مل  غالذ  انذيق وغالذ  الطهذر كمذا ف ملذأبيث   الشهر  اأب  ا   او ا  و تيياها
ل  النيذذاء ا دخلذذل  ذذع الذذأبمع وكثذذ  مذذن مسذذائل و ليذذ  يذذاول كثذذ  مذذن اإلشذذ ال ف مسذذأل  ا دحذذ ؤ ومسذذأ  محنذذ 

ا سدحاض   و لد وص  اإليال فهذ  ا سأل  حتدام إل مايأب  نايذ  ومدا اذ  ألملذعال النسذاء واسديوذاء  ذا تعصذل 
ا أبون    721  1/777إلي  الط  انأبيث ف هذ  ا سأل  ا هم . وللدعس  ف هذ  ا سأل   يضا  ينظر: األصل 

  كداب وراسات فيهيذ  ف قضذاا طبيذ  121-1/153انيق والن اه   070-0/003األوسط   1/32-33
 .  (1/127لن اه للأبكدعر  مر األشير مااصرؤ )حبث  ن انيق وا

 احلفائظ بدل اخلرقة:: 519ص -
                                                                                                                                                                               

  .وهل تلحق ابأللعاح    ب    وفي  تعق  م ل   رمح  هللا ف السبعرؤ  11/012خنا ممأب  ن  ثيمع ( ينظر : جممع  فداوى شي7)
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ويغين   )و( ل   ليها  اأب غسلها فرصها  ن )تاوب (  ب تر ط  لي  خرق  مشيعق  الطرفع تشأبها  لد وسطها     
ومهذذع ذلذذه ممذذا مينذذ   «ان ذذائظ» ذذن ذلذذه  ن تسذذأب ظذذرم الذذأب   يطذذن ومهذذع   ومثلذذ  مذذا صذذأب ف هذذذا الاوذذر ممذذا يسذذمد 

  مث   مث لدسذدث ر  ثذعبفلدغدسذل »: ملذأبيث    سذلم  ف شذأن ا سدحاضذ   وفيذ  سيالن الأب   ومن األولذ   لذد ذلذه
 .(1)«تولي

 احليض مع احلمل:: 532ص -
 مذذذر ابسذذذدرباء  واملذذذدج  اذذذق اليذذذائلع ابليذذذعل األول ان النذذذو »: 021  0/020ف األوسذذذط ر قذذذال ا ذذذن ا نذذذذ    
وقال آخر : ف إيذا هم  لذد  ن األمذ  إذا ملاضذت ملذل  .ولع كان ي عن مليق ومحل ما كان لالسدرباء ما   األم 

  «. .صذذعو انذذيق فيهذذاوط هذذا مذذ  إيذذا هم  لذذد  ن انامذذل ب ُيذذل وط هذذا ملذذ  تضذذ  وليذذل  لذذد  ن انامذذل مذذال و 
:  3/271وصذذذاء ف فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ   .ومذذذراو   دحذذذر  وطء انامذذذل : وطء غذذذ   وصهذذذا الذذذه هذذذي ملامذذذل منذذذ 

وذلذه ألن هللا سذبحان  صاذل مذذن  نذعا   ذأبؤ ا طليذ  :  ن حتذذيق   الوذحيح مذن اليذعلع :   ذا ب حتذذيق  ا  محلهذا»
ولذع كانذت انامذل حتذيق مذا صذح  ن لاذل انذيق  ذأبؤ إلثبذات   نمذلليدبع  ذله  راءؤ رمحهذا مذن ا  ثالث مليق
ينظذر  .  وليس مليضا  من ا ر ؤ انامل إمنا هع و  مرضو يضا   ثبت الط  انأبيث  ن ما ينال من و   .« راءؤ الرملم 

  انذذذذيق والن ذذذذاه للذذذذأب يان 170-1/100ه ف كدذذذذاب قضذذذذاا فيهيذذذذ  حبذذذذث و.  مذذذذر األشذذذذير  ذذذذن انذذذذيق والن ذذذذا
رض وقذذذأب ت ذذذعن صذذذ ات  صذذذ ات و  انذذذيق  ألن و  انذذذيق جمدمذذذ  ف قلذذذت : فالذذذأب  خيذذذرم مذذذن انامذذذل  ذذذ .1/171

     .  فال يادأب خبروص  ف هذا العقت  ل ن  خرم قبل وقد  هلذا ا رض  وخيرم  اوؤ  اأب العبوؤالرملم
 

 ابب النفاس
  دم النفاس بعد العملية القيصرية: : 534ص -
منها  م : إن خر فح مها مل م الن ساء  غ  ال رم فأخرم العلأب من  بوؤ  ملي  قيوري ومن  صرب هلا  نأب الع   

  .(0)  وإن مل خيرم منها و  فهي ف مل م الطاهراتو  صلست كما جتلس الن ساء
و يائذ   و  يذاء  اضذ  ف    ما إذا ملول  نأب ا ر ؤ ناي  إسياط ذ  ب خروم للأب  وقت محلها  سذب  وفذاؤ اجلنذع

فذإن    فاسدمر خروم الأب  منها  اأب إخرام انمل الذب ف  طنها  ذذ  الامليذ   فامل هلا  ملي  تنظي  للرملم الرملم ذ
وإن مل يدبذع فيذ  خلذق إنسذان فذال   كان هذا اجلنع قأب تبع في  خلق إنسان ذ وهع ما مت لذذ  اذانعن يعمذا  ذ فهذي ن سذاء

الأب  الذب خيرم  اأب السيط الذب مل يدبع فيذ  خلذق إنسذان لذيس و  ألن   ومثلها ا ر ؤ اله سيط محلها  تادرب ن ساء

                                                 

والدلخذذي    1/773وشذذعاهأب  خذذرى تنظذذر ف سذذنن البيهيذذي  .وسذذيأيت ف ا بدذذأب ؤ إن شذذاء هللا  ولذذ  شذذاهأب مذذن ملذذأبيث محنذذ   (  سذذبق ارلذذ  قريبذذا  1)
 . «ث ر »  ريض   و قطن  حتدشي  ا ا ر ؤ كما ف اللسان  ماوؤ وابسدث ار هع شأب ال رم خبرق   .(002)

  .3/251( فداوى اللجن  الأبائم  0)
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  .(1)في عن مل مها مل م ا سدحاض     ل هع و   رق  ن اه
 

 كتاب الص ة
 املغمى عليه: :545ص -

قياسذذا   لذذد    مذذا ا غمذذد  ليذذ  فذذال لذذ   ليذذ  قضذذاء مذذا فاتذذ  مذذن الوذذلعات وقذذت اإلغمذذاء  لذذد الوذذحيح    
 كذذالبنج  (7)  ومثلذذ  مذذن اسدامذذذل وواء  يايذذذل الايذذل للحاصذذ (0)نهمذذذا فاقذذأٌب لايلذذ  فيذذأبا  كذذامال  اجملنذذعن ؛ ألن كذذال  م

 . نأب إصراء  ملي  صراملي  ومهع ذله
 و اسدامال وواء  يايل الايذل  ذال ملاصذ  فيجذ   ليذ  قضذاء الوذالؤ الذه فاتدذ      كمس ر ما من  ال  يل  مبحر 

  .(3) وهذا ب خالل في  (2)؛ ألن  غ  ماذور
بيذذ   ن يذذ خر البذذنج والامليذذ   ذذن وقذذت الوذذالؤ   و ملذذ  يذذ وب :  نذذ  لذذ   لذذد الطوممذذا ينبغذذي الدنبيذذ   ليذذ  هنذذا

 .(5)  إذا كان مي ن  ذله من غ  ضرر  لد ا ريقا ريق الوالؤ
 

 ابب اوذان واإلقامة
 أذان املسجل: :595ص -
 ذذل لذذ   ن ييذذع   ذذ    ال  ايذذ  إ ذذالن  ذان مسذذجل مذذن قبذذل:  نذذ  ب ي  ذذي للييذذا    ذذرض وممذذا ينبغذذي الدنبيذذ   ليذذ  

   .(1)والاباوؤ ب أب هلا من ني   ألن األذان  باوؤ  (3)شخ  ُُيسن   نأب وخعل وقت الوالؤ 
                                                 

( ف يهذا  ن  امذ   هذل الالذم  لذد  ن 0102وا سذأل  حتدذام إل مايذأب  نايذ . و نظذر مذا أييت ف  ول الاذأبؤ مسذأل  ) .( وهذا ما رصح   اق احملييع1)
  050  10/051جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع   1/370وينظذذر : الذذروض ا ر ذذ   .خلذذق إنسذذان الاذذأبؤ تنيضذذي  عضذذ  مذذا يدبذذع فيذذ 

  .1000-7/1100انيق والن اه 
وهذع مذا   وهذذا قذعل اجلمهذعر   ن  فذ   نذ   نذ   غمذي  ليذ  فلذم ييذقِّ الوذالؤ 1/17( وهذا مذه  ا ن  مر رضي هللا  نهما ذ فيأب روى ماله 0) 

ل ذذن إذا   األصذذل  ذذأب  اليضذذاء إذا خذذرم العقذذت »وغ  ذذا  ورّصحذذ  شذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب   وقذذال :   ن : مالذذه والشذذافايذهذذ  إليذذ  اإلمامذذا
  ن ذذذح الابذذذ  مذذذن وروه اجلذذذام  ال بذذذ  )الرسذذذال  األول 3  7/5  اجملمذذع  0/31  ا غذذذين 1/17وينظذذذر : ا عطذذذأ  .«املدذذاط فثالثذذذ   ا  ييضذذذيها 

  .(33-32ص
  .2/33فداوى اللجن  الأبائم    0/12الشرح ا مد    7/3  ( اجملمع 7) 
  .( ا راص  السا ي 2) 
  .7/0  اإلنوال 0/30( ا غين 3) 
  .10/031( ينظر : جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  5) 

ييذعل : )مذا مذن ثالثذ  ب يذ ذن وب تيذا   r .. وف السنن أليب واوو والنسذائي  ذن  يب الذأبرواء قذال : مساذت رسذعل هللا.اسدحالل  هل الأبار   ك 
    "وقذأب قذال تاذال :   فذإن الذذئ  أيكذل الشذاؤ الياصذي (  فاليذه ابجلما ذ   فيهم الوالؤ إب اسدحعذ  ليهم الشذيطان

   .اندهد كالم  رمح  هللا ظدورا   .(10" )اجملاول  :            
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 :مكربات الصوت : 599ص -
ويسذذدح  لذذ   ن يسذذدامل مذذا ياذذع  لذذد   (0)وملسذذن األواء  وملسذذن   وينبغذي للمذذ ذن  ن ُيذذرص  لذذد رفذ  الوذذعت   
ل ن ينبغي للم ذن  ن يوعن األذان من الدلحع وهع الدطعيل   (7)  الوعت كم ربات الوعت )ا ي رفعن( ومهعهارف

 .(2)ف يل األذان والدمطيط  نأب إليائها ذ فهع م رو  ف األذان واإلقام 

 :وكالتقومي ،كالساعاتابلواائل احلديثة  معرفة اووقات :  155ص -
وذله ان ي ذعن ذا مارفذ  ةمذ  ابلاالمذات الشذر ي  الذه وضذاها الشذار   المذ   ابألوقات( وينبغي  ن ي عن ) ا ا     

  واصذذذ رار الشذذذمس  وكذذذعن  ذذذل الشذذذيء مثلذذذ   و وال الشذذذمس  كطلذذذع  ال جذذذر    لذذذد  أبايذذذ  وقذذذت كذذذل صذذذالؤ و ايدذذذ 
سذذائل وقييذذ   ارفذذ   و مبذذا صذذأّب فذذذي هذذذا الاوذذر مذذن و   وهذذذ  ت ذذعن مارفدهذذا إمذذا ابرذذربؤ  ومهذذع ذلذذه  وغذذروب الشذذ ق

وإن كان ا  ذن   مد  و ضاي  البوذر   وكالديع  إذا كان صاورا   ن صه  معثعق  وثبدت وقد   األوقات كالسا ات
وإذا كذان   وذله ألن من كان  ا ا  ابلعقت  وا   لد العص  ا شذرو   فال أب  ن ي عن ملعلذ  من خيرب  اوقات الوالؤ

 .فيخطئ خبطب  ا ولعن والوائمعن    فذي ارطأغ   امل    مل ي من من  ن يي
  االلتفات يف احليعلة::  151ص -

ملذي  لذذد »  و( الد ذذت )الذاب (  نذأب قعلذذ  )الد ذت ميينذا   «ملذي  لذد الوذالؤ »وهذي يلذذ   )فذإذا  لذف( ا ذ ذن )انيالذ (
ل قأبميذذذ (  ذذذن م ا مذذذا  نذذذأب وهذذذذا ابلد ذذذات ي ذذذعن  رقبدذذذ  )وب يايذذذ  (3)وي ذذذرر ابلد ذذذات  نذذذأب كذذذل مليالذذذ   «ال ذذذالح 
قذال :  ذن  ذالل  قذال : فجالذت  تدبذ  فذا  ههنذا وههنذا ذ ييذعل : ميينذا  والذاب  ذ ييذعل:     ا روى   عصحي   الد ات 

                                                                                                                                                                               

 .127-121رارات اجملم  ال يهي صق  5/52( فداوى اللجن  الأبائم  3)
 .10/122( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
ملسذذن  -0  .قذذعؤ الوذعت -1هنذذا ثالثذ   وصذذال تاذعو  لذذد الذدل ظ ابألذان : »:  25  0/23( قذال شذيخنا ممذذأب  ذن  ثيمذذع فذذي الشذذرح ا مدذ  0)

أل ذا تايذأب صذعت ا ذ ذن    ن م ذربات الوذعت مذن نامذ  هللا تاذال «دا  صذيّ »ونسدنبط من قعلذذ    فهذا كل  مطلعب  ملسن األواء -7  .الوعت
الاباه  ن  وهلذا  مر النو   فللعسائل  مل ا  ا ياصأب  فإذا كان كذله وكانت وسيل  ألمر مطلعب شر ي  وب مذور فيها شر ا    قعؤ وملسنا  

 لد  ن ما يطل  في  قعؤ الوعت ينبغي  ن خيدار في  ما ي عن   لف فذي فأبل   ليعؤ صعت    بأبا طل   ن يناوب يع  ملنع : ا  صحاب السمرؤ
  ي خذذ منذ  اسذدحباب كذعن ا ذ ذن رفيذ  الوذعت وملسذن  »:   2/33وقال النعوب فذي شرح مسلم  اذأب ذكذر  للحذأبيث السذا ق   «أتث  الوعت 

        .«وهذا مد ق  لي  
  .05-01  22  17/27  و130-10/152  فداوى شيخنا ممأب ا ن  ثيمع جممع   2/000و  52  5/53( فداوى اللجن  الأبائم  7)
  .10/122  جممع  فداوى شيخنا ممأب ا ن  ثيمع 10/720( جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  2)

الشذذذذرح   (0233) صذذذذحيح سذذذذنن  يب واوو  (070اإلرواء )  (113)  الأبرايذذذذ  715  1/130  ال ذذذذرو  1/032  نوذذذذ  الرايذذذذ  170  1/100ا بسذذذذعط 
 .  100  توحيح الأب اء ص117-111ص «األذان  »  رسال  32  0/37ا مد  

والاب    ا شهعر وهع  اهر السن  :  ن  يلد ت ميينا  ني  لد الوالؤ فذي ا رتع يياا   »:   0/33( قال شيخنا ممأب  ن  ثيمع فذي الشرح ا مد  3)
ومثلهذا   ومذا ي الذ   اذق ا ذ ذنع  نذ  ييذعل )ملذي  لذد( مث يلد ذت ب  صذل لذذ  .ل ن يلد ت فذي كل اجلملذ و   ني  لد ال الح فذي ا رتع يياا  

  .0/113وينظر فدح البارب  .«الدسليم 

https://telegram.me/almadhagi
https://telegram.me/almadhagi
mailto:dr.almdhgi@gmail.com


 

https://telegram.me/almadhagi                                                               dr.almdhgi@gmail.com   13 

وهذذع   (0)  وهذذذا ابلد ذذات خذذاص ابألذان وون اإلقامذذ (1)روا  البخذذارب ومسذذلم .ملذذي  لذذد ال ذذالح  ملذذي  لذذد الوذذالؤ
  كمذذن يذذ ذن واخذذل إن كذذان ب ي يذذأب فذذذي اندشذذار صذذعت     مذذابلد ذذات فذذذي اندشذذار صذذعت يذذأب هذذذا اخذذاص  يضذذا  مبذذن ي 

. وهللا (7)ا سذذجأب  و فذذذي م ذذربِّّ الوذذعت )ا ي رفذذعن( ومهذذع ذلذذه ممذذا ب يسذذد او فيذذ  مذذن ابلد ذذذذات فذذال يشذذر  ابلد ذذات
   لم 

 جواب اوذان املباشر من املذايع:: 155ص -
الوالؤ شر ت لذذ    وهع ف وقت فإن كان ينيل  لد اهلعاء مباشرؤ  ألذان ف ا ذا م  ا سلم إل اهذا وإذا اسد
ألن  ليس  وذعت      ما إن كان هذا األذان مسجال  فإن  ب تشر  مدا اد ألملاويث السا ي   لامع  امدا اد  وإصا د 

  .(2)م ذن ي ذن ملييي  ف هذا العقت
 دعاء اوذان يف املكرب:: 151ص -
 يشذذر  للمذذ ذن  ن ييذذعل الذذذكر الذذعارو  اذذأب األذان ف م ذذرب الوذذعت ألنذذ  ب يشذذر  رفذذ  الوذذعت  ذذذا وكذذذله ب   

  و ابلوذذالؤ  لذذد النذذو    و غ  ذذا  كابسذذدااذؤ والبسذذمل     وألن رفذذ  الوذذعت  ذذ   و  غذذ   مذذن األو يذذ   الذذذكر
فرفذذ  الوذذعت  ذذذ  األذكذذار   ع  الذذااوؤ فيذذ  واألذان ب جتذذ  قبذذل األذان  و  اذذأب   و وسذذط  لالذذ  كأنذذ  صذذاء مذذن األذان

   .(3)من البأب  احملرم   ألن  مل ي ن ماروفا  ف الاهأب النبعب وب ف  هأب ارل اء الراشأبين

                                                 

ينظذر : سذنن البيهيذي  . ما الرواات اله ذكرت فيها ابسدأبارؤ فهذي كلهذا ضذاي   .( والل ظ لذ 307وصحيح مسلم )  (572( صحيح البخارب )1)
 »رسذذذال    (112الأبرايذذذ  )  (700  الدلخذذذي  )032-1/035  نوذذذ  الرايذذذ  333-7/300شذذذرح البخذذذارب ب ذذذن رصذذذ     705  1/703

ومذذن ن اهذذا  ذذ  اسذذدأبارؤ   ومي ذذن اجلمذذ  ان مذذن  ثبذذت ابسذذدأبارؤ  ذذ  اسذذدأبارؤ الذذر ه »:  0/113وقذذال فذذذي ال ذذدح   113-112ص  «األذان 
 .«اجلسأب كل  

  خبالل اإلقام   ليوأب  دبليغهمفلذله يلد ت ليحول ا  للغائبع ألذان إ ال ا »:   0/333ن رص  فذي شرح البخارب ( قال انافظ ا 0) 
  .«  فال ملاص  إل الدل ت فيها فإ ا إ ال  للحاضرين

 .ي عن فذي منارؤ يريأب  ن يسذم  النذاهإب  ن   فيال : ب   ن   ي   ن  ُسبل هل يأبور فذي األذان 1/110( روى صاحل  ن  محأب كما فذي الروايدع 7)
وهذذذ  الروايذذ  تشذذ  إل  ن   «ب يذذأبور إب إن كذذان  لذذد منذذارؤ ييوذذأب إمسذذا   هذذل اجلهدذذع  » ل ذذظ  0/113ونيذذل هذذذ  الروايذذ  انذذافظ فذذذي ال ذذدح 

ف يذ  إذا كذا     ُيسد او منهما فذال يشذر انابسدأبارؤ  لد اليعل مبشرو يدها ذ ومثلها ابلد ات ذ إمنا ي ع ن  نأبما يسد او منهما   ما  نأبما ب
جممذع  فدذاوى شذيخنا ممذأب  ذن  ثيمذع   5/50وينظذر : فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ    يضا ان صعت ا  ذن كما فذي ملذال األذان فذذي م ذرب الوذعت

10/133.  
 .10/105 ثيمع  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  752  10/757( ينظر : جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  2)
مبا يشدمل  لد اسدغااثت   ما ُيول من األذان قبل العقت يع  اجلما  »صعااب   ن سأل  ن :  72( صاء ف ظدور فداوى وار اإلفداء ا وري  ص3)

ع يذأبب ارطيذ    األذان واخذل ا سذجأب  ذ »و ذن  «لدنبي  ال الملع ا عصعوين ابلغيطان الغافلع  ذن م ذان اجلماذ     وصلعات  لد النو 
ييذ  مذا سذألدم  نهذا ممذا  »مذا نوذ  :  « يذ  األذان ف األوقذات ارمذس إب ا غذرب    ما اشدهر ف الوالؤ والسال   لد النذو  »و ن   «

؛ ألن يياذ  مذن يذ أبا  مما ذكر ب يوذح اإل يذاء  لوما    من  ع السنن فإن  هع الباقي من سن  النو   يلا  منا  ما  أبا األذان الثاي وملأب 
  .10/102وينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   «.. إخل .وب يدمسه    إب صّهاهلم  ظ  ات الاام 
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 ابب شرائا الص ة
 :إذا كان املسلم يف منطقة الوقت كله هنار أو كله ليل ملدة طويلة:  111ص -
ق كسذذذد   شذذذهر كمذذذا ف  اذذذق ا نذذذاط   لذذذ   ذذذار  و كلذذذ  ليذذذل  ذذذأبؤ طعيلذذذ هذذذذا وإذا كذذذان ا سذذذلم ف منطيذذذ  العقذذذت ك    

  ومذذثلهم (1)  حبسذذ  وقذت  قذذرب البلذأبان الذذه وقدهذا منذذدظم إلذيهم فذذإ م ُيسذبعن األا   ويوذذّلعن  ويوذعمعن  اليطبيذ 
 . (0)ان إليهمفإ م يعقدعن وخعل صالؤ الاشاء  غيا   ف  قرب البلأب  ا ناطق اله ب يغي   نأبهم الش ق األمحر

فذإن كذان سذيمر  ليذ    وكانت ا ساف  طعيل   وقري  ممن سبق ذكرهم : إذا سافر ا سلم  لد الطائرؤ مدجها  إل الغرب
 ر   و شرون سا   مل يأبخل وقت إملأبى الولعات ارمس فيج   لي   ن يولي الوذلعات ارمذس الذه توذلد ف اليذع  

لينذدظم تعقيذت الوذلعات لأبيذ  إذا   عات معاقيذت الوذالؤ ف البلذأب الذذب هذع مدجذ  إليذ ويرا ي ف  واء هذ  الوذل  (7)والليل  
فإنذ  ب لذ   ليذ   واء  ب صذالؤ    ما إن كان العقت الذب سيمر  ليذ  سذت  شذرؤ سذا    و  قذل .وصل إل ذله ا  ان

    قذذأب نيذذ  مذذن اليذذع  ثلثذذذ وألنذذ  ألن هذذذ  ا ذذأبؤ تعصذذأب  ذذذع فرضذذع مذذن فذذروض الوذذالؤ ف  اذذق الذذذبالو  ف هذذذا العقذذت
 .(2)والثلث كث  كما ورو ف انأبيث

ألنذذ  قذذأب  واهذذا  لذذد   فإنذذ  ب لذذ   ليذذ  إ ذذاوؤ صذذالؤ ا غذذرب  مث  قلاذذت  ذذ  الطذذائرؤ فذذر ى الشذذمس  ومذذن صذذلد ا غذذرب
  .وص  صحيح

  معرفة أوقات الص ة عن طريق احلساب: : 114ص -
الدنبيذذ  إل  ن مارفدهذذا ت ذذعن ابلرهيذذ  لطلذذع  ال جذذر وطلذذع  الشذذمس  وف آخذذر ال ذذال   لذذد  وقذذات الوذذلعات ُيسذذن   

   ويوذح  ن ت ذعن  ذن طريذق انسذاب واآلبت الأبقييذ  إذا  رفذت إصذا دها  ومهذع ذلذه  وغرو ا ورهي  الظذل والشذ ق
 .(3)وكالسا ات والدياو  ا اروف  فذي هذا الاور  كا نيابت وابسطربب ا اروف  قأبميا  

 لص ة يف البنطلون:ا:  114ص -
وركبدذ  صذذحت صذالت   وكذذله لذع صذلد ف اللبذذاه و ليذ  فلذع صذلد الرصذل ف إ ار  و سذراويل تغطذذي مذا  ذع سذرت  

                                                 

  .سا   مخس صلعات 02ف كل   وفي  : يولعن ابلديأبير  103لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  ص « ركان اإلسال   »( ينظر : 1)
 .10/005 ثيمع  (  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن0)

 .2/103( فداوى اللجن  الأبائم  7)
  .(1502ومسلم )  (0322وانأبيث روا  البخارب )  ( ف شأن العصي 2)
  (007-000)قذرارات اجملمذ  ال يهذي ص  اهلأباي  من الضالل  فذي مارف  العقذت واليبلذ  مذن غذ  آلذ   (100  ال رق )0/132( ينظذذر : ال روق 3) 

 .522-1/522  مارف   وقات الاباوات 100  101-0/05  الشرح ا مد  123  120  0/170 ن إ راهيم  فداوى الشيد ممأب

https://telegram.me/almadhagi
https://telegram.me/almadhagi
mailto:dr.almdhgi@gmail.com


 

https://telegram.me/almadhagi                                                               dr.almdhgi@gmail.com   10 

اب دذأبال ف السذجعو وف   وكذان يذدم ن ملذال صذالت  فيذ  مذن « نطلذعن» و   « نطذال»ويسذمد  الذب يشذب  السذراويل 
  .(1)السجعو ومل ي ن ضييا  يو  ملجم البأبن صحت صالت  في   اجللعه  وب خيرم شيء من  عرت  ف الركع   و

 :الص ة يف احلدائق على البقعة اليت ُتسقى مبياه اجملاري:  125ص -
وإن كان يولي  لد سجاو  و فراش  و غ  ا وص   ن ي ذعن   فيج   ن ت عن البيا  اله يولي  ليها طاهرؤ

وهلذذا ب توذح الوذالؤ ف انذأبائق  لذد البياذ  الذه ُتسذيد مبيذا  اجملذارب الذه   وب يضذر  جناسذ  البياذ  الذه حتدذ   طاهرا  
فذإن اضذطر إل ذلذه وصذ   ليذ   ن يوذلي  لذد فذراش  و غذ   ُيذعل  ينذ    (0)فيها رائح  النجاس   و لع ا  و طامها

  .و ع البيا  اله تسيد مبيا  اجملارب النجس 
 :لنجااةلمحل املصل  :  121ص -

  فذإن صذالت  ب توذح  كأن ُيمل ما   صاص  فيها  عل  و  را  للدحليل  و مهع ذلذه   ا ولي النجاس  وإذا محل
  ألن السذجائر ليسذت جنسذ   فذإن محلهذا ب ي سأبصذالت    ما لع محل ف صيب   لب  سجائر  (7)ألن  ملامل للنجاس  

  .(2)وإمنا ُير  شر ا
 :واحلمامات الص ة يف أاطى البيارات:  122ص -
 ما الوالؤ ف  سطح البيارات اله هي م ان اصدما  ال ضالت النجس  اله ارم من  ماكن قضذاء اناصذ  فذال      

  .(3)«ُصالت يل األرض مسجأبا  وطهعرا   »:  لأبخعهلا ف  مع  قعلذ    ملرم في 
   سجأب  و حتت منارت وب ملرم  يضا  ف وض  ا رامليق اله يسميها الناه ف هذا العقت : )محامات( جبان  ا

كمذا  نذ  ب ملذرم ف    لاأب  الأبليل  لد ا ن  مذن ذلذه  إذا مل ُيول  لد ا سجأب وب  لد ا ولع في   ذى من ذله
 مذا وضذذ   .أل ذذا ت ذعن ملينبذذ طذاهرؤ  ضذم م ذان ا ذرامليق إل ا سذجأب  اذذأب تنظيذ  األرض الذه شذغلت اب ذرامليق

  ب إل وصعل النجاس  إل ا سجأب ولع  لد ا أبى البايأب فإن  مين  من ذلهالبيارؤ واخل ا سجأب فإن كان ذله ي و
  .(5)لعصعب تطه  ا ساصأب من النجاسات 

 :ن كان على ايارة أو قطار أو ابخرة أو طائرةالص ة مل : 123ص -

                                                 

  .17/722( ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
  .700  701( ينظر : فداوى وتنبيهات لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  ص0)

رصالذذ  رصذذال الوذذحيح  وصذذحح  انذذاكم  ووافيذذ  الذذذهو  وينظذذر: الدلخذذي      وغذذ هم إبسذذناو ملسذذن1/050(  وانذذاكم 0123وا ذذن ملبذذان )
  .0/101(  نيل األوطار 273)

  .10/730( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)
  .701  17/700( ا رص  السا ق 2)
 .10/730وينظر جممع  فداوى شيخنا ممأب ا ن  ثيمع   (300ومسلم )  (773( روا  البخارب )3)
 .037-5/022ينظر ف هذ  ا سائل كلها : فداوى اللجن  الأبائم   (5)
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وب مي نذذ    وكذذان سذذيخرم وقذذت الوذذالؤ ا  روضذذ  قبذذل تعق هذذا  ومذذن كذذان  لذذد سذذيارؤ  و قطذذار  و ابخذذرؤ  و طذذائرؤ
فذذإن اجتهذذت السذذيارؤ  و الطذذائرؤ   ويلامذذ  اسذذديبال اليبلذ   فيلامذذ   واء هذذذ  الوذالؤ ملذذال سذذ ها  إييذال السذذيارؤ ومهعهذذا

و ركا ذذا    ويلامذ   يضذذا   ن أييت جبميذ  شذذروط الوذالؤ األخذذرى  إل صهذ   خذذرى وهذع يوذذلي لامذ  ابسذذدأبارؤ إل اليبلذذ 
وب لذع    سذيط  نذ    و تاذر  اليبل   و غ   من الشروط  و األركان  و العاصبات فإن شقَّ  لي  اسديبال  وواصبا ا

"      "ليعلذذذ  تاذذذال :   (1)وهذذذذا كلذذذ  جممذذذ   ليذذذ   لذذذ  أتخ هذذذا  ذذذن وقدهذذذا مذذذا وا  يسذذذدطي   واءهذذذا فيذذذ 
اههذا ف وقدهذا إب  ذ ج  و مذ  مذا قبلهذا  وب مي نذ   و  ل ن إن كانت الوالؤ ممذا جتمذ  مذ  مذا  اذأبها  [15]الدغا ن :

 اق شروطها  و  ركا ا  و واصبا ا فإن  ل   لي   ن لماها م  الوالؤ األخرى ي  تيأب   و ي  أتخذ  إذا كذان 
 .(0)ألن ما ب يدم العاص  إب    فهع واص    إذا ياهما يدم ن من اإلتيان  ذله

 :سفن، والطائرات، والقطاراتالسيارات، واليف  ااتقبال القبلة فل  الص ة:  124ص -
فيجذع  لذذ   ن يوذلي  ((1)وب يسدث  من وصعب اسديبال اليبلذ  فذذي الوذالؤ )إب فذذي النافلذ   لذد الرامللذ  للمسذافر    

ذ ومثلهذا كذل مذا  (2) ب  فل  كالعتر والسنن الروات  والنعافل ا طلي  وغ ها  لد الراملل  ذ وهي اإل ل الذه يركذ   ليهذا
سذعاء   )فإن  يولي مليث كذان وصهذ  (  (3)واليطارات   والطائرات  والس ن  والسيارات  كاريل وانم     يرك   لي

 ذا روى مسذلم  ذن ا ذن   ويذعمئ ابلركذع  والسذجعو إذا كذان ذلذه كلذ  يشذق  ليذ   كان مدجها  إل اليبلذ   و إل غ هذا
قال ا ذن  مذر  .ن يولي سبحد  مليث تعصهت     قد كا  صلد هللا  لي  وسلمرضي هللا  نهما ذ  ن رسعل هللا   مر ذ

 .(3)وهذا ان م جمم   لي   (5)[113" ]البيرؤ :     ": وفي  نالت : 
 تعيني جهة القبلة:ااتخدام البوصلة و... يف  : 111ص -
  س واليمذر ومنا هلمذاوالشذم  كذالنجع    ومما ُيسن الدنبي   لي  هنا :  ن   يسدأبل  لد اليبل    ل ما يأبل  لد صهدها     

والسذا ات الذه تشذدمل  لذد   كالبعصذل    ومذن ذلذه مذا صذأبَّ فذذي هذذا الذامن  ويسدأبل  ليها  يضا    ذل آلذ  ثبدذت إصذا دها
                                                 

  فدذذاوى وتنبيهذذات لشذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب  120-0/132وينظذذر : فدذذاوى الشذذيد ممذذأب  ذذن إ ذذراهيم   102-2/100( فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  1)
وينظذر مذا سذبق ف ا سذأل    201-701ص  مل ا  اإلمامذ   215  13/025  و10/005  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 023ص

003.   
  .273-202  030-13/022( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
  كذ ( واألقرب  ن هذا ان م خاص ابلراك  وون ا اشي واب سافر س ر قور وون الراك  مسذاف  قوذ ؤ  و واخذل مأبينذ  كبذ ؤ  فا اشذي كثذ  انر 7)

والذن  إمنذا ورو فذذذي   وغذ  ا سذافر سذ ر قوذر ب تطذذعل مأبتذ  غالبذا    وهذذا غذ  مديسذر للماشذذي  لذعب فيهذذا ارشذع والوذالؤ مط  خبذالل الراكذ 
  الشذرح ال بذ  13/700وقأب مل د  اضهم اإليا   لد  ن  ب لع  للمييم الدطع  إل غ  اليبل  ب راكبذا  وب ماشذيا . وينظذر: الدمهيذأب   الس ر

  .052-0/050   الشرح ا مد 7/700-705
  .«وييال : الراملل  : ا رك  من اإل ل ذكرا  كان  و  نثد  .الراملل  الناق  اله تولح ألن ترملل »( قال فذي الوحاح )ماوؤ : رملل ( : 2)
 .030-13/022جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   2/102( ينظر : فداوى اللجن  الأبائم  3)
  .النافل  والسبح  : .(300( صحيح مسلم )5) 
وذكذر فذذي  .1/330  ملاشذي  الذروض ا ر ذ  0/127نيذل األوطذار   0/302  شذرح الامذأبؤ 7/700  الشذرح ال بذ  13/700( ينظر : الدمهيأب 3) 

   .ورواي  فذي  أب  صح  العتر  ليها  رواي  فذي  أب  صح  سن  ال جر  لد الراملل  7/700اإلنوال 
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 .(1)ومهع ذله   صهاؤ حتأبِّو اليبل 
    جبهذ  اليبلذ و ن خيذرب   فاجتذ  إل غذ  اليبلذ   ن خيذرب  خبطبذ   كما  ن  لذ   لذد مذن ر ى موذليا  قذأب  خطذأ ف ابسذديبال

وكذذذله لذذ   لذذد قائذذأب الطذذائرؤ وقائذذأب اليطذذار و لذذد ا ضذذي ع  ن خيذذربوا ا سذذافرين ماهذذم جبهذذ  اليبلذذ   كمذذا لذذ   لذذيهم  ن 
   .(0)ألن هذا كل  من األمر اب ارول الذب ل   لد ا سلم فال   خيربوهم  نأب تغ  اجتا  الطائرؤ  و اليطار

 
 ابب آداب املي  إىل الص ة

  :مكتبة املسجدحتية املسجد يف  : 111ص -
إذا وخل  ملأبكم ا سجأب فال  »:   ليعلذ    حتي   للمسجأب  ويسدح  لذ  إذا وخل ا سجأب  ن يولي ركادع      

  وهذذذا ان ذذم يشذذمل  يضذذا  م دبذذ  ا سذذجأب إذا كانذذت واخلذذ  ف ملائطذذ  وميدطاذذ  منذذ   (7)«للذذس ملذذ  يوذذلي ركادذذع
فيسذذدح   ن يوذذلي حتيذذ  ا سذذجأب إذا وخلهذذا   مذذا إن كانذذت هذذذ  ا  دبذذ  مبنيذذ  جبذذعار   سذذجأبأل ذذا ملينبذذذ صذذاء مذذن ا 

وهلذذا    أل ذا ليسذت مذن ا سذجأب  ا سجأب فإن  ب يشر  هلا حتي  ا سجأب ولع كانت ملدوي   ذ  وفذدح هلذا ابب  أباخلذ 
أل ذا ليسذت مذن   إل ا سذجأب وفذدح هلذا   ذعاب  ليست من ا سجأب النبعب م    ا ملدوذي   ذ  كانت  يعت النو 

فذذإن    كغرفذذ  انذذاره وغرفذذ  اإلمذذا  وغ  ذذا   وف مل ذذم م دبذذ  ا سذذجأب كذذل غرفذذ   و  نذذاء ملوذذق اب سذذجأب .(2)ا سذذجأب
وهلذا مل مذ  ف حتيذ    كانت ميدطا  من  وواخل  ف سعر  ذ إن كان لذ  سعر ذ وفدح هلا ابب إل ا سجأب فهي صاء من 

وب تاطذد مل ذم   وب تذأبخل ف سذعر  فليسذت صذاءا  منذ      وإن كانذت غذ  ميدطاذ  منذ ا سجأب وغ هذا مذن األمل ذا
  .ا سجأب ف حتي  ا سجأب وغ ها

 
 ابب صفة الص ة

 تغيري نربة الصوت يف القراءة::  141ص -
ثبذت وقذأب   وإن كرر اإلما  آي  من اآلات اله ييرههذا ف الوذالؤ ليذداظ هذع وا ذأمعمعن  ذذله فذال ملذرم ف ذلذه

وكذذذله ب ملذذرم  لذذد اإلمذذا  لذذع غذذ  نذذربؤ صذذعت  ف اليذذراءؤ ف  اذذذق   (3) نذذ  كذذرر آيذذ  ف صذذالؤ الليذذل  ذذن النذذو 

                                                 

  10/212جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمذع   5/710  فداوى اللجن  الأبائم  023  022 ن اب  ص( فداوى وتنبيهات لشيخنا  بأبالاايا 1)
  .0/032  الشرح ا مد  210

   .213  13/215جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  (0)
  .(312ومسلم )  (222( روا  البخارب )7)
  .732  12/737( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
ولذذ    وف سذذنأب  ضذذا   ( مذذن ملذذأبيث  يب ذر01702ولذذ  شذذاهأب  نذذأب  محذذأب )  رصالذذ  رصذذال الوذذحيح  ( إبسذذناو صذذحيح222( روا  ال مذذذب )3)
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لذذذع  لمذذذُت    نذذذه  »:    ذذذا ثبذذذت  ذذذن  يب معسذذذد  نذذذ  قذذذال للنذذذو   إذا مل ي ذذذن ف ذلذذذه مبالغذذذ   ا عاضذذذ  لالتاذذذا 
وكذله ب ملرم      و ف  ب معض  من صالت    اء فال ملرموإن غلب  ملال ت رار   (1)«تسدم  ليراءيت نرب ا حتب ا  
 .(0)ل ن ب ينبغي للمولي  ن يداّمأب الب اء  و يدامأب رف  صعت       لد ا أمع  إذا غلب  الب اء

  مساعات املكربات: : 141ص -
  واخذذل ا سذذجأبهذذذا وإذا كذذان ف قذذراءؤ اإلمذذا  ف م ذذرب الوذذعت  ثنذذاء الوذذالؤ موذذلح   وكانذذت مسا ذذات ا  ذذرب      

السما ات الذه ل ن ينبغي  أب  تشغيل    ا في  من ا ولح   فإن ذله مسدح   وليس ف ذله تشعيش  لد  ملأب
صذذذعت هذذذذ  السذذذما ات ممذذذن يوذذذلعن ف ا سذذذاصأب األخذذذرى  خذذذارم ا سذذذجأب إذ كذذذان ف ذلذذذه تشذذذعيش  لذذذد مذذذن يسذذذم 

  .(7)والبيعت
ليسذما  مذن كذان   األذان فينبغي تشغيل السذما ات ارارصيذ   يضذا   ما   وهذا فيما يدالق  يراءؤ اإلما  ف الوالؤ

 .خارم ا سجأب
 مذذا إن    وكذذذله ب ملذذرم ف اسذذدامال م ذذرب الوذذعت الذذذب لذذذ  صذذأبى إذا كذذان ب ُيوذذل منذذ  سذذعى حتسذذع الوذذعت 

لذذذدالوؤ  ملذذذرل  و ملذذذرفع ف اوؤ ألن ذلذذذه يذذذ وب إل  ا  كذذذان ُيوذذذل مذذذن هذذذذا الوذذذأبى ترويذذذأب انذذذرول فيحذذذر  اسذذذدامال 
 .  (2)في عن ف ذله تغي  ل ال  هللا تاال  ما  نال  لي 

 :منع كل ما حيول بني املصل  وبني السجود على اوعضاء السبعة:  193ص -
فيج   ن ي عن ال راش الذب ي رش  ذ    ول  من  كل ما ُيعل  ع ا ولي و ع السجعو  لد األ ضاء السبا     

   ن جتنذذ  ا سذذاصأب ال ذذرش الذذه تنذذ  ا وذذلي مذذن ت ذذع صبهدذذ  و ن ذذ  ابألرض ف ولذذ  ا سذذجأب ممذذا ياذذع  لذذد ذلذذه
كلذبس النظذارات    كما ل   لد ا ولي  ن لدن  كل ما مينا  من السجعو  لذد األ ضذاء السذبا    (3)ملال السجعو

  .(5)اله تنا  من ت ع صبهد  و ن   من األرض
 

 ابب اجود السهو
 :تكره احلركة من أجلهااليت ال  اتاحلاج:  115ص -
فيديذأب  قلذيال  ذ إن    ومن اناص  اله ب ت ر  انرك  من  صلها :  ن يدول مدول  ذات  ا نذال والشذخ  يوذلي     

                                                                                                                                                                               

  .722  11/727وينظر : جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب   .( من ملأبيث  يب سايأب11307شاهأب آخر  نأب  محأب )
 .12/020وينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  .( و اق  سانيأب  صحيح3103وا ن ملبان )  (2132( روا   بأبالر اق  )1)
  .023  12/022جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   727  11/720( ينظر : جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  0)
  .13/151و  05-17/32(   جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)
  .13/150( ا رص  السا ق 2)
 .17/122(  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 3)
 .17/125جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   135  5/133(  فداوى اللجن  الأبائم  5)
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 و ميشذي ميينذا   و الذاب  ذ إذا كذان صهذا  اهلذات     و يدأخر قليال  ذ إن كذان اهلذات  خل ذ  ذ  كان صها  اهلات   مام  ذ
   و يرفذذ  صذذعت  ابليذذراءؤ لذذيالم ا دوذذل  نذذ  يوذذلي  (1)ذ مث يرفذذ  مسا ذذ  اهلذذات  وييذذعل : سذذبحان هللا  ذذن ميينذذ   و الالذذ 

 و ميشذي قلذيال  ميينذا     و يدذأخر يسذ ا    فيديأب  قليال    ومثل  :  ن يضرب شخ  صره الباب  ف ل ذله ب ملرم في 
ومثذل هذاتع انذالدع :  ن   و يرفذ  صذعت  ابليذراءؤ   ويسذبح  ويرفذ  مسا ذ  صذره البذاب   و الاب  ووصهذ  صهذ  اليبلذ 

 ذذل رمبذذا   فذذال ملذذرم  ن يذذأبخل يذذأب  ف صيبذذ  إلغذذالق اجلهذذا   يدوذذل شذذخ  ابهلذذات  احملمذذعل الذذذب ف صيذذ  ا وذذلي
وإن    (0)وصذعت صذره اهلذات  احملمذعل يذ ذب ا وذلع ويشذعش  لذيهم  ي عن ذله واصبذا  إذا كذان يوذلي ف ا سذجأب

لذبال يشذعش  لذد    و يغلق صعت اجلره  فيغلي    ن يدااهأب هات   احملمعل  نأب وخعل ا سجأب كان ينبغي للمولي
   .ا ولع وي ذيهم إذا اتول    مدول

 
 

 ابب ص ة التطوع
  :التطوع ص ةالقراءة من املصحف يف  : 122ص -
ح  ف صالؤ ال اويح  و غ ها من ومما ُيسن الدنبي   لي  هنا  ن  ب ملرم ف قراءؤ اإلما   و ا ن رو ف ا و     

وقأب ثبت  ن  ائش    وألن  ب خيل ابرشع  ف الوالؤ  ناصد  إل ذله  النعافل إذا مل ي ن ملافظا   ا يريأب  ن يير  
 ما ا أمع  فإن كان ُيدام إلي  اإلما    (7)ذ رضي هللا  نها ذ  ن غالمها ذكعان كان ي    ا ف رمضان يير  ف ا وح 

وان كان ب ُيدام إلي  اإلما  فإن  ي ر  ل    للحاص  إلي   نبه   نأب خطب  ف اليراءؤ فال اه  نظر  ف ا وح لي
  .(2)ألن  يشغل   ن ارشع  ف الوالؤ و ن تأب ر قراءؤ اإلما    ذله

والذب هع    ما ما يسمد ابحملراب اإلل  وي  وان م السا ق ف ملق اإلما  إمنا يشمل اليراءؤ من ا وح 
فإن  ب جتع  اليراءؤ في  ؛ ألن في  ت ل ا     بارؤ  ن صها  ل  شاش  تظهر فيها الو ح  اله يريأب ا ولي قراء ا

 و لغ     و تاطل اجلها   ورمبا ُيأبث ل  إرابكا   سب  انيطا  ال هرابء  وُيول  سبب  كثرؤ ملرك  للمولي  وتنطاا  
   .(3)ذله
 ساجد وجل حسن صوت اإلمام:التنقل بني امل:  123ص -

                                                 

  .(1230فدعى رقم )  70  3/00( فداوى اللجن  الأبائم  1)
  .02/32و  722  00/727( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
وروا  البخذذارب ف صذذحيح  ف ابب إمامذذ   .اسذذانيأب  اضذذها صذذحيح 001  000وا ذذن  يب واوو ف ا وذذامل  ص  0/013 يب شذذيب   ( روا  ا ذذن7)

  .001  0/000  وتغليق الداليق 0/123وينظر ال دح  .الابأب  تالييا  جماوما    
. وينظذذر : مذذا سذذبق  نذذأب 072  12/071 ذذن  ثيمذذع   جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب 720-11/770( جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب  2)

  .ال ال   لد اليراءؤ ف الوالؤ
  .هذ الواورؤ  ن اللجن  الأبائم  لإلفداء ابلراض13/0/1212( ف 15033( ينظر : ال دعى رقم )3)
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وهلذا فإن ا أمع  إذا صلد خل  إما   و إمامع يولعن  كثر من إملأبى  شرؤ ركا  فإن األفضل  ن يولي      
  .(1)ليحول ل   صر قيا  ليل    ماهم صالؤ الليل كامل 

ا ف مسجأب غ  ا سجأب اليري  ومما ُيسن الدنبي   لي  هنا :  ن  ب ملرم  لد ا سلم لع ذه  لوالؤ ال اويح  و غ ه
اليراءؤ  إذا مل ي ن ف لي عن ذله ماينا  ل   لد الييا  و لد ارشع  ف الوالؤ وتأب ر   من  من  صل ملسن قراءؤ اإلما 

كما  ن  ب    (0)للوالؤ في   صلد هللا  لي  وسلمكما كان الوحا   كمااذ يذهبعن إل مسجأب النو    ذله م سأبؤ
   و ا سجأب األقود صلد هللا  لي  وسلملم مساف  قور للوالؤ ف ا سجأب انرا   و مسجأب النو ملرم لع سافر ا س

  .(7)ألن  قأب ورو اإلذن ف انأبيث  شأب الرملال إليها
 معرفة الكسوف واخلسوف قبل حدوثهما ليس من دعوع علم الغيب: : 124ص -    
وقأب ذكر   ألن نأبوث   سبااب  ملسي  مالعم   بل ملأبوث ووقت كسعل الشمس  و اليمر مي ن للناه مارفد  ق     

واألول  أب  اإلخبار   لغي و ن  ليس من و عى  لم ا   لماء ا سلمع منذ قرون مداأبوؤ  ن الالم  ذله مم ن
ل ن إذا  خرب ال ل يعن  و غ هم  ذله فال تشر    ؛ ألن ملوعل ال سعل  غد   شأب وقاا  وأتث ا  ف الن عه ذله
 و ملال وون الشمس  و اليمر غيم فلم ير ا الناه مل تشر    فلع مل ُيول كسعل  ؤ مل  يرى ال سعلالوال

  .(2)لاأب  رهيد   صالؤ ال سعل
 قلب العباءة وامليلى::  111ص -
 ما ا أمعمعن فال ييلبعن  رويدهم ؛ ألن ذله إمنا   وذه   اق  هل الالم إل  ن قل  الرواء خاص ابإلما      

 ما ما روب من قل  الوحا   ألرويدهم  ا صلعا م  النو    ا صلد اصحا    صلد هللا  لي  وسلمفال   ثبت من
وف   والرواء هع اللباه الذب يعض   لد ال د ع ويغطي الوأبر  وهذا هع األقرب  فلم يثبت صلد هللا  لي  وسلم

فيجال ما  لد كد     سدح  لإلما   ن ييلبهافهذ  كلها ي  وا شلح الذب يلبس ف هذا الاور  مل م : الاباءؤ
   ما الغ ؤ والشما  وغ  ا مما يلبس ف هذا العقت  لد الر ه فال يشر  ل  قلبها  األمين  لد كد   األيسر والا س

                                                 

وكمذا   كمذا سذبق   الدذا اع وة اذيهمواسدمر الامل  لد ذله ف  هذأب   مث  ا كان ف آخر  هأب الوحا   صلعا  ثمان وثالثع ركا   إل  شرين
ومل   كمذا سذبق   وكان الناه يولعن مب   ف  هأب الوحا   وف  هأب الدا اع وة ايهم  شرين ركا   إبسناو صحيح 0/707 نأب ا ن  يب شيب  

أب موذذعر  وقذذأب مل ذذد هذذذا وهذذذا إيذذا  مذذنهم  لذذد  نذذ  لذذيس لييذذا  الليذذل ملذذ  ينيذذل  ذذن  ملذذأب مذذن الوذذحا    و الدذذا اع  نذذ   ن ذذر شذذيبا  مذذن ذلذذه
  .7/20إكمال ا الم  (072ا سأل  )  0/10  ابسدذكار: العتر 005ينظر : ظدور قيا  الليل : العتر  ثالث ص .اإليا  ي  من  هل الالم

  .101  12/100( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
وف   027  12/020ذ  ا سذأل  : جممذع  فدذاوى شذيخنا ممذأب  ذن  ثيمذذذع وينظذر ف هذ .(253(  ومسذلم )300( ملأبيث ماذاذ روا  البخذارب )0)

  .للشيد   ر   ع يأب« مروات و اء خدم اليرآن ال ر   »ينظر ف رسال    ا سألذ  قعل آخر
 .12/021وينظر ف هذ  ا سأل  : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  .(1772ومسلم )  (1120( روا  البخارب )7)
 .710-15/023ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  (2)
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صلد    ما ما روب من صال  س ل الرواء ف م ان   ال  فلم يثبت  ن النو (1)أل ا مبنال  الامام   ومل يرو   ا تيل 
 . (0)هللا  لي  وسلم

 
 ابب الساعات اليت هن  عن الص ة فيها

 وقت النه  عن الص ة بعد طلوع اليمس ابلساعات: : 111ص -
   (7)وقأب قأبر  اق  هل الالم هذا العقت مبا ييرب من ر   سا    )و اأب طلع ها مل  ترت   قيأب رمح(  ب قأبر رمح

 ابلساعات: يف واا السماء اليمس عند وقوفوقت النه  عن الص ة   : 735ص -
وياذرل  عقذعل   ب  نأب وقعل الشمس ف وسط السماء غ  مائل  صه  ا شذرق وبصهذ  ا غرب )و نأب قيامها(     

وقذذأب قذذأبر   اذذق   وهذذذا العقذذت قوذذ  صذذأبا الظذذل بيايذذأب وبيذذني  )ملذذ  تذذاول (  ب ملذذ  تيذذل الشذذمس صهذذ  ا غرب
 .(3)اق  هل الالم : إن  ما مي ن في  قراءؤ ال احت  فيط   ل قال  (2) هل الالم خبمس وقائق

  اليمس ابلساعات: قبل غروبوقت النه  عن الص ة  : 733ص -
وقأب قأبر  اق  هل الالم هذا العقت  لذد هذذا   )وإذا تضي ت مل  تغرب(  ب إذا ونت من الغروب مل  تغرب    

 .(5)الدحأبيأب مبا ييرب من ر   سا  
 ابب اإلمامة

 :مع اإلمام عن طريق مساع صوته يف املذايعلص ة ا:  111ص -
 و  ن طريق رهيد    ومما ُيسن الدنبي   لي  هنا :  ن  ب توح الوالؤ م  اإلما   ن طريق مسا  صعت  ف ا ذا     

ا  ألن  ب وليل  لد صح  ابئدم  (3) و مسا  صعت  ف الدل ا   ولع كانت هذ  الوالؤ تنيل  ن طريق البث ا باشر
   .   ف مثل هذ  انال 

                                                 

  .750-15/730( ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
فذذأراو  ن   اسدسذذيد و ليذ  مخيوذ  سذعواء ( مذذن ملذأبيث  بذاو  ذن تذذيم  ذن  مذ   نذ  0003(  وا ذن ا نذذر ف األوسذط )1152( روى   ذعواوو )0)

 . خال دهذا ف السذنأب وا ذن للذرواات الذه هذي  صذح منهذا  وهذ  الرواي  شذاذؤ .فيلبها  لد  اتي   فثيلت  لي   هافيجال    ال  أيخذ اس لها
  .00لابأب العهاب الايأب ص «ابسدسياء »ينظر : رسال  

 .هذذ  األملاويذث كلهذا ضذاي  هذا وقأب ورو ف  اق األملاويث  ن قل  الرواء ليدحعل اليحط ذ  ب ت اهب   دغ  انال من قحط إل خو  ذ و  
 .0/027نو  الراي    7/731  سنن البيهيي 0/017اجملم    03/020ينظر : ماجم الطرباي 

 .(1/732فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع )ي   شرل  ن  بأب ا يوعو   2/150( ينظر الشرح ا مد  7)
 .(  انظر : ا رصاع السا يع2)
 .0/032ملاشي  الروض ا ر     1/722 اي  احملدام  وينظر :  2/120( الأبرر السني  3)
 .(1/732( ينظر فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع )ي   شرل  ن  بأب ا يوعو 5)
 .  13/017  و17/20جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع    70-2/05  فداوى اللجن  الأبائم  22( ظدور فداوى وار اإلفداء ا وري  ص3)
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وكذله ب توح الوالؤ م  اإلما   ن طريق م رب الوعت وملأب   إذا كانت مسا ات هذا ا  رب ليست واخل 
لاأب  الأبليل  لد صح  ابئدما     و  لد منارت    و  لد صأبار  الذخارصي  ا سجأب الذب يولي في  هذا اإلما 

  .(1)ايأبؤ  ن ا سجأبابإلما  فيما إذا كانت مسا ات ا  رب  
 ابب ص ة املريض

 :اجلمع من أجل املرض:  131ص -
وممن لع  لذ  اجلمذ  مذن  صذل ا ذرض يذ  تيذأب   و يذ  أتخذ  : مذن ُلذرى لذ  غسذيل ال لذد ف وقذت الظهذر  و      

ف وقذذذت  فيجمذذذ   ذذذع الظهذذذرين  و  ذذذع الاشذذذاءين  ويشذذذق  ليذذذ   واء الوذذذالؤ ف وقدهذذذا  الاوذذذر  و ا غذذذرب  و الاشذذذاء
فيم نذذ   ن لمذذ    ولذذع  اجلمذذ   يضذذا   ذذريق الر ذذع الذذب يشذذق  ليذذ  العضذذعء .(0)الوذالؤ الذذذب لذذيس لأبيذذ  غسذذيل فيذ  

    .(7)وفاا  للمشي    وي عن ذله كل   عضعء واملأب  مث لم  ا غرب والاشاء ي  تيأب   الظهر والاور ي  أتخ 
قذالعا : فلذ   ن لمذ    شذق  ليذ   واء الوذالؤ ف وقدهذا مشذي  كبذ ؤوقأب  نذق  اذق  هذل الالذم اب ذريق : كذل مذن ي

وقذذذأب ذكذذذر  اضذذذهم مذذذن  مثلذذذ  ذلذذذه : الطبيذذذ  ا نذذذاوب   و الذذذذب لذذذرب  مليذذذ   ويشذذذق  ليذذذ   واء   (2)وفاذذذا  للمشذذذي  
  والطالذذ  الذذذب يذذأبره  نذذأب كذذافر ويشذذق  ليذذ   واء الوذذالؤ ف وقدهذذا  و يدضذذرر  ذذذله  فلهمذذا يذذ  الوذذالؤ ف وقدهذذا
 . (3)الديأب   و الدأخ 

  كحذال اشذدأباو اليدذال   ومي ن  ن يلحق مبن سبق ذكذرهم : كذل مذن يشذق  ليذ   واء الوذالؤ ف وقدهذا مشذي  كبذ ؤ
  وكحال انشغال رصال اإلط اء حباوث خط   وكحال مدا ا   و مطاروؤ رصال األمن  و رصال انسب  لباق اجملرمع

                                                 

فيذأب ييذال  وذح  ابئدمذا  ابإلمذا  ف هذذ    مسا ات م رب الوعت معصعوؤ واخل ا سجأب  و  لد صأبار  ارذارصي  و  لذد منارتذ  (  ما إذا كانت1)
ألن هذذ بء أيتذذعن  سذذما  صذذعت    ذذل هنذذا  ول  ألن هذذذ  السذذما ات ف مل ذذم ا بلذذف مذذن ا ذذأمعمع الذذذين أيتذذعن ابإلمذذا   سذذما  صذذعت   انالذذ 

و ليذ  فيجذذع  للسذجناء  ن يوذذلعا اجلماذ  وغ هذذا وهذذم ف  مذاكن سذذجنهم إذا كذانعا يسذذماعن صذذعت    ذذن طريذق هذذذا ا  ذذربل ذن   اإلمذا  مباشذذرؤ
كما لع  ألهل  رفذ  ومذ  ومهذعهم  ن يوذلعا  وذالؤ اإلمذا  ف مسذجأب  رفذ   و مسذاصأب مذ   و غ هذا إذا كذانعا    مسا ات ا  رب اله ف ا سجأب
ومل  قذ    أل ذا مسذأل  ملاوثذ   وا سذأل  حتدذام إل مايذأب  نايذ   وكانعا غ  مديأبمع  لذد اإلمذا   اله ف ا سجأبيسماعن صعت مسا ات ا  رب 

لاذذأب     لذد قذذعل ف هذذذ  ا سذأل  ألملذذأب مذذن  هذل الالذذم الذذذين يذرون  ذذأب  اشذذ اط اتوذال الوذذ عل ذ والذذب هذذع اليذذعل الوذحيح ف هذذذ  ا سذذأل 
فال يرى صح  صالؤ من كان  ينهم و ع ا أم مع طريق    ط اتوال الو عل إذا كانعا يولعن خارم ا سجأبالأبليل  لد اش اط  ذ  ما من يش

وينظذر : صذحيح البخذارب مذ  شذرمل  ب ذن رصذ  ابب  . و فوذل  يذنهم صذأبار حبيذث ب يذرون اإلمذا  وب ا ذأمعمع   و م ان ب  ملأب يولي فيذ 
  013  10/133جممذع  فدذذاوى شذيخنا  بذأبالاايا  ذذن اب    012  017  2/71لجنذ  الأبائمذ    فدذذاوى ال0/003الوذالؤ ف ا نذرب والسذطعح 

 . 012-13/010جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   723
 
 .10/117  جممع  فداوى شيخنا ممأب ا ن  ثيمع 10/032( جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  0)
 .2/23وينظر : فداوى اللجن  الأبائم   .13/723( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)
  .( ينظر : ما سبق قبل تالييع2)
  .013  10/77( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 3)

https://telegram.me/almadhagi
https://telegram.me/almadhagi
mailto:dr.almdhgi@gmail.com


 

https://telegram.me/almadhagi                                                               dr.almdhgi@gmail.com   03 

صذا    الوالؤ ف وقدها مشي  كبذ ؤ  و ي تذ   لذد ذلذه ضذرر  لذيهم  و  لذد غذ همفإذاكان ه بء يشق  ليهم  واء 
  .وفاا  للمشي  والضرر  هلم ي  الوالؤ ي  تيأب   و ي  أتخ 

  وقذذأب  نذذق  اذذق  هذذل الالذذم مبذذن سذذبق ذكذذرهم : سذذ ان ا نذذاطق الذذه يدذذأخر فيهذذا غيذذاب الشذذ ق األمحذذر أتخذذرا  كثذذ ا  
  فيجذع  هلذم يذ  الاشذاء مذ  ا غذرب يذ  تيذأب     حبيث يشق  ليهم اندظار وخعل وقدهافيدأخر وخعل وقت الاشاء

  .(1)وفاا  للحرم وا شي 
 ابب ص ة املسافر

 و ن جيوز له اجلمع::  134ص -
كسذائيي الطذائرات واليطذارات والشذاملنات وسذيارات األصذرؤ وانذافالت    ويأبخل ف هذا ان ذم مذن سذ ر  مسذدمر

كما يأبخل ف هذذا    (0)فيجع  هلم ال خ  جبمي  رخ  الس ر من قور وي  وفطر وغ ها  م مسافرونأل   وغ ها
ولذع مل يلحيذ    فُيسذّن لذذ  ال طذر  ان م : من سافر  لد وسائل النيل ا رُي  كالطائرات واليطارات والسيارات ا  ي  

 .(7)مشي  ؛ ألن  مسافر
 أحكام املسافر::  141ص -
ني  اإلقامذ  ا سذديرؤ   -1منها :   مأبؤ قاطا  للس ر  رفا   و الا س  معر هلا أتث   لد ا دبار اإلقام هذا وهناج     

 -5   .ا دذذذا  واألاثث -3  .الدأهذذذل -2 .نذذذع  ا سذذذ ن -7 .صذذذالملي  ا  ذذذان لإلقامذذذ  هلذذذذا ا سذذذافر -0ومذذذأب ا.  
ملذذأب اإلقامذذ  الذذذب تندهذذي  ذذ   مل ذذا   » رسذذال  وينظذذر ت وذذيل هذذذ  ا سذذائل ف .ابرتبذذاط مبوذذاحل البلذذأب الذذذب يسذذ ن 

وقذأب ذكذر وفيذ  هللا ف   الياضذي ابحمل مذ  ال ذربى ابلذراضللشيد سليمان  ن  بذأب هللا ا اصذأب  30-20ص  «الس ر 
كلذذم ومهعهذذا ب ي ذذاو النذذاه خيدل ذذعن ف ا دبذذار  مسذذافرا  ولذذع رصذذ  ف سذذا د  000 ن مذذن سذذافر  75هذذذ  الرسذذال  ص

 مثلذذ   لذذد السذذ ر  و  يذذاء مل مذذ    ذكرهذذا فيمذذا يلذذي مذذ  شذذيء مذذن  35  33ا  ف هذذذ  الرسذذال  صوذكذذر  يضذذ  ويعمذذ 
 الدورل وابخدوار :

 .كيلعم ا  ف غ   نيان وون مبيت وتاوو فهع مسافر وإن رص  من يعم   130ذ من قوأب مساف  1
 .ا شا ر من ا سافرين ذ  ن ملجام اآلفاق ممن تلبسعا  عص  الس ر   ونالعا لغرض انج يادربون ف 0
 و  سذبع    ذ من نال قرب انر  ا  ي  و ا أبي مثال    اما  ماذأبووؤ مذن السذن  هذي  ا  ا عاسذم ؛ كخمسذ   ا 7

و مذا إذا كذان ميلذه منذاب  م ثثذا  ويطيذل فيذ   .؛ فالناه ب يسمعن  مييما   مل  وإن كان ما   هلذ  ف مللذ  وترملالذ 
 .ما  ث فهع ف مل م ا يي

                                                 

  وينظر : ما سبق  نذأب 2/170ينظر ف فداوى اللجن  الأبائم    وف ا سأل  قعل آخر  003  10/005( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
  . لد اسديبال اليبل  ال ال 

 .757  052  13/025( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
 .032-025/ 13جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   2/103( فداوى اللجن  الأبائم  7)
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ذذذ مذذن نذذال  لذذأبا  ناصذذ  وكذذان فذذرا  هذذذ  اناصذذ  ب ي ذذعن ف غالذذ  الظذذن إب  اذذأب مذذأبؤ طعيلذذ  ؛ كسذذد   شذذهر  و 2
مث هذذذع بُيدمذذذل  جناملهذذذا ف مذذذأبؤ قليلذذذ  كشذذذهر مذذذثال  ؛ كذذذا غ  ع مذذذن الطلبذذذ  وا ذذذع  ع؛ فهذذذ بء ف مل ذذذم   سذذذن 

 . ا ييمع  رفا  ؛ وذله  سب  الني  ا سديرؤ للم ث  مأبؤ طعيل
 من ا سافرين إذا مل يطل م ث   مث نال خيم  ف صحراء من األرض ألب غرض فإن  يادرب  ذ إذا سافر انضرب3
ف صذذذحراء مذذذن   ذذذذ نذذذاول اجلنذذذعو وا ذذذع  ع غذذذ  مدذذذأهلع ف نيذذذاط الد دذذذيش ومنافذذذذ انذذذأبوو  لذذذد الطذذذرق الربيذذذ 5

وف نذعابت توذل إل مخسذ     ن ا ذأبن واليذرى  و  لد شعاطب   ايأبا     و ف  رض    و ف صاائر البحر  األرض
ب يادرب هذذا النذاول  نذأب  هذل الاذرل مذن اإلقامذ ؛ فمذن سذافر مث نذال   وف مساكن مدنيل  م قد    و  سبع    ا 

  لد هذ  الو   فهع  مسافر.
لذذعم ا   ن مذن يذذذه  للأبراسذ  مسذذاف  تسذاع كي 13/053وذكذر شذذيخنا ممذأب  ذذن  ثيمذع كمذذا ف جممذع  فداويذذ  

  .فمثل هذا ب ياأب س را    ومهعها ويرص  ف ن س اليع  ب ياأب مسافرا   فهع ي طر ف  لأب  ويدغأبى ف  لأب 
ا خدذارات اجلليذ  للسذاأبب   752 -2/771وينظر ف هذ  ا سأل   يضا  وف مسذائل اليوذر السذا ي  : األوسذط 

 «ا سذافر ومذا خيذد   ذ  مذن  مل ذا   »   رسذال 753-13/122جممع  فداوى ا ذن  ثيمذع   (2/102-105)
إقام  ا سافر وس ر ا يذيم »رسال     للغمارب «الوبح السافر ف حتييق صالؤ ا سافر  »رسال    ألمحأب ال بيسي

 «السذ ر الذذب يثبذت  ذ  اليوذر  »رسذال    للذأبكدعر  بذأبهللا الاجذالن « مل ا  السذ ر  »رسال     سا أب ال احل «
 للأبكدعر  لي   ع البول.          «الرخ  ف الوالؤ  »ر يش  رسال  للأبكدعر  بأبالاايا ال

   و ف وورؤ تأبريبيذذ    و للامذذل ف سذذ ارؤ  و تذذأبريس  و غ  ذذا  و لذذد هذذذا اليذذعل األخذذ  : مذذن  قذذا  ف  لذذأب  للأبراسذذ 
إنذذ  ب لذذع  لذذ   ن ف  ومهذذع ذلذذه  وسذذ ن فيمذذا يسذذ ن فيذذ   مثالذذ  ف  مذذاكن إقذذامدهم  وكانذذت مذذأبؤ إقامدذذ  طعيلذذ   رفذذا  

 .ألن  ب يسمد مسافرا    ي خ   رخ  الس ر
 

 ابب ص ة اجلمعة

  :ال جتب اجلمعة على من أقام مبكان مدة للعمل:  144ص -
)إذا كان مسدعطنا   بناء (  ب ب جت  اجلما  إب  لد من كذانعا مسذدعطنع ف مأبينذ   و قريذ   وكذانعا يسذ نعن ف     

 مذذا  هذذل اريذذا  الذذذين يدنيلذذعن مذذن معضذذاهم صذذي ا  وشذذداء  فذذال   و ارشذذ   و اإلمسنذذت  و مهعهذذامنذذا ل مبنيذذ  ابلطذذع  
مل أيمر قبائل الارب اله كانت تس ن ف  يعت الشار واريذا  ملذعل  صلد هللا  لي  وسلمألن النو    (1)جت   ليهم 

                                                 

لهم مذن كذان مسذافرا  وملضذرت ومذث  (ويسدث  مذن ذلذه إذا كذانعا ف مأبينذ   و قريذ  فعصبذت اجلماذ   لذد غذ هم و قيمذت فإنذ  لذ   لذيهم ملضذعرها1)
 اجلما  وهع ف البلأب فيج   لي  ملضعرها.

 و كذان   وإمنذا مناذ  مذن البنذاء مذان  كيلذ  ذات اليذأب  و غذ  ذلذه  وإن كان ساكنا  خبيم   و مهعها وهع ب يرملل من هذذا ا  ذان صذي ا  وب شذداء  
   .أل م مسدعطنعن  بء جت   ليهم اجلما لعصعو  ب ل  و غ  ذله فه    هذا البناء هع ا ناس  هلذا ا  ان
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كماسذذ رات اجليذذعش الذذه ت ذذعن    للامذذلوكذذذله ب جتذذ  اجلماذذ   لذذد مذذن  قذذا  مب ذذان مذذأبؤ   ا أبينذذ  إبقامذذ  اجلماذذ 
  وا نذذذاصم البايذذذأبؤ  ذذذن البلذذذأب  وكالذذذذين ياملذذذعن ف اسذذذدخرام ا اذذذاون ف الوذذذحارب  وكحذذذراه انذذذأبوو  خذذذارم البلذذذأب

و قذذا    ومذذن كذذان مسذذافرا  إل  ذذالو ال  ذذار .(1)أل ذذم غذذ  مسذذدعطنع  ومهذذعهم  وكالذذذين ياملذذعن ف البحذذر  ذذأبؤ طعيلذذ 
فدج   لي  تباا  هلم م   ن  غذ  مسذدعطن   ن ف هذ  البالو صالؤ اجلما  وص   لي   واهها ماهما سلمعن ا عصعوو 

 .(0)ف هذا البلأب
 :صوت املؤذن الذي جتب على من مسعه إجابته:  149ص -

 ما األمذاكن الذه ب يسذم  فيهذا   وصعت ا  ذن الذب جت   لد من مسا  إصا د  هع ما كان  أبون م رب الوعت
 .(7)  ذن إب مب رب الوعت فإن  ب جت   لد كان  ا انضعر لوالؤ اجلما   واجلما صعت ا

  ص ة اجلمعة للسجني::  191ص -
وانايذذأبت  ذذ ( ألن سذذيعطها  نذذ  ألصذذل   فإنذذ  )إذا ملضذذرها وصبذذت  ليذذ   )إب ا اذذذور( مبذذرض  و مطذذر  و خذذعل    

فذإذا  قيمذت اجلماذذ  ف   ومذثلهم : السذجع  وانايذأبت  ذ  فعصبذت  ليذ   فذإذا ملضذرها  الذت ا شذي   وفذ  ا شذي   نذ 
 .(2)وص   لي  ذله   واسدطا   واءها ماهم   و ف غ    السجن
 من جيوز له ترك اجلمعة: : 191ص -
 و  لذد   ولذع تركذ  نوذل ضذرر كبذ   ليذ   وممن ياذر   ج اجلما  واجلما    يضا  : كل من لذ   مل ميناذ  مذن ملضذعر ا 

وكذباق مذن   كباق األطباء وقت منذاواب م  وكذباق رصذال انسذب  واألمذن وانذراه   األشخاص  و األمعال احمل م  غ   من
 مذذذا مذذذن  .(3)[15" ]الدغذذذا ن:    "ليعلذذذ  تاذذذال :   ومهذذذعهم  ياملذذذعن ف ا خذذذا رات الالسذذذل ي  واهلات يذذذ  ا همذذذ 

فإنذذ  ب لذذع  لذذذ  تركهمذذا مذذن  صذذل   مذذن صذذالؤ اجلماذذ   و اجلما ذذ  وب ميّ نذذ  هذذذا ال ذذافر   و يذذأبره  نذذأب   يامذذل  نذذأب كذذافر
ولذذذذ   ليذذذذ   ن يبحذذذذث  ذذذذن  مذذذذل  و م ذذذذان وراسذذذذ  آخذذذذر يذذذذدم ن فيذذذذ  مذذذذن  واء مذذذذا افذذذذ ض هللا  ليذذذذ  مذذذذن اجلمذذذذ    (5)ذلذذذذه

 لهما.    صا  لذ  ترج اجلما  واجلما   من  ص  فإن مل لأب م ا   آخر  وكان  لي  ضرر كب  ف تركهما  (3)واجلما ات
  الك م أثناء اخلطبة: : 254ص -
  كا سذجأب انذرا  وا سذجأب النبذعب   وكذله يسدث  من ذله : مسذ ولع األمذن وتنظذيم النذاه ف ا سذاصأب ال بذ ؤ     

 مذا ملذاره ا سذجأب ومهذع    فيجع  هلم ت ليم الناه وقت خطب  اجلما   نأب اناص  إل ذلذه لاظذم ا وذلح  ف ذلذه

                                                 

  .000  2/010وينظر : فداوى اللجن  الأبائم    (375ف ا سأل  )  ( ينظر : ما سبق ف ابب صالؤ ا سافر1)
 .2/127( فداوى اللجن  الأبائم  0)
   .35  52  72  77  03-13/07ع جممع  فداوى شيخينا ممأب  ن  ثيم  55  50-10/37جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب    (7)
 .2/122( فداوى اللجن  الأبائم  2)
 .013  72  13/73  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 102-2/101( فداوى اللجن  الأبائم  3)
    103  123  05  35  2/25( فداوى اللجن  الأبائم  5)
  .ف ابب صالؤ ا ريق  اص ( وينظر : ما سبق  نأب ال ال   لد اجلم  من  صل ا شي  وان3)
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  .(1)لامع  النهي  ن ذله   ال ال   ثناء ارطب فال لع  لذ  
  فذ خ  لذذ   ن ييذذع  مبدا اذ  الدسذذجيل وقذت ارطبذذ   كمذا يسذدث  مذذن هذذا  يضذذا  مذن ييذع   دسذذجيل خطبذ  اإلمذذا 

وألن اناص  تذأب ع إل   (0)؛ ألن الدسجيل ُيول  أبون كال  من ا سجل وب تشعيشدام إلي  ف ذلهوإصالح ما ُي
       . ولح  في لاظم ا  ذله

 ابب ص ة العيدين
 إحداث اوعياد غري العيدين::  255ص -
  أب مبدذذأب ومذذن  ملذذأبث  يذذأبا  غ  ذذا فهذذع  يذذ  وهلذذذا فإنذذ  ب يشذذر  للمسذذلمع إملذذأباث   يذذاو غذذ  هذذذين الايذذأبين    

مذن   يذاو واملد ذابت  وهلذذا فذإن مذا  ملأبثذ  النذاه   لألم  ف هذذين اليذعمع صلد هللا  لي  وسلممااملم  ا شر   النو 
ذ وهذع اليذع  الثذاي  شذر مذن شذهر  صذلد هللا  ليذ  وسذلماإلمسا يليذ  ف يذع  وفذاؤ النذو  كالايأب الذذب اخ  ذ  الابيذأبيعن

ومذنهم مذن    أل ذم مالملذأبؤ  وهم مدهمذعن اببملد ذال  عفاتذ   و  م ُيد لعن  ذله  ر ي  األول ذ و  معا  ن  يع  وبوت 
  .كان يأب ي الر ع ي 

وابملد ذال  ليلذ  اإلسذراء وا اذرام ذ مذ   ن وقدهذا غذ  مالذع  مذن   من األ ياو ا بدأب   : ابملد ال  ليل  النو  من شذابانو 
إذا كانذت تيذا  ف وقذت ماذع مذن السذن     السن  ذ ومثلهما : ما ييا   من ابملد ابت ف األا  واألسا ي   كأسبع  ا سذاصأب

وقريذ  منهذا : وضذ   يذأب واملد ذال لذعبوؤ الشذخ  ُيد ذل فيذ  كلمذا مذر هذذا  .مبدأب   مرمذ  وت رر في  كل  ا   ف لها   ياو
 .(7)وقأب ي عن في  تشب  ابل  ار  فهذا إل الدحر   قرب  اليع 

 .(2)وفي  تشب  ابل  ار    ألن   يأب مبدأب « يأب ان »ومن األ ياو احملرم  كذله: ما يسمد  ذ 
 

 كتاب اجلنائز
 امليت: أتخري دفن:  211ص -

                                                 

  .022  023  000  2/001( فداوى اللجن  الأبائم  1)
 .2/030( فداوى اللجن  الأبائم  0)

تسذهيل  »وقذأب تعسذاُت ف هذذ  ا سذأل  ف رسذال   . ع ا سلمع  ن  ليس ف اإلسال   يذأب غ  ذا إب يذع  اجلماذ  وثالثذ   ا   اذأب  يذأب األضذحد
     .«البأب    »فول   ت الدعمليأبابب منيوا  «الاييأبؤ 

جممذذع    100-7/22نشذر وار اإلفدذاء ابلذراض  فدذاوى ورسذائل الشذيد ممذأب  ذن إ ذراهيم  «رسذائل ف مل ذم ابملد ذال اب علذأب النبذعب  »( ينظذر : 7)
تعسذذات فيهذذا ف هذذذ  فيذذأب   فوذذل البأب ذذ  «تسذذهيل الاييذذأبؤ اإلسذذالمي   »وينظذذر : رسذذال    002-15/101فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع 

 ا سأل . 
 .15/100(  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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وإن املديج إل أتخ  وفن ا يت كأن يشدب  ف سب  وفات   وخيشذد  ن ي ذعن قدلذ  آومذي خ يذ   و غذ  ذلذه فينبغذي 
 .(0)  وإذا  خرم من الثالص  لغسل  صا  غسل  وهع مدجمأب(1) ن يعض  ف ثالص   لبال يند د  وتدغ  رائحد 

 ابب غسل امليت
 امليت: ااتخدام الصابون و... يف غسل: 211ص -

يايل األوسذاخ  ذن صسذأب ا يذت فحسذن  ألن ذلذه  كمذل  و غ  ا مما   وإن صال ف هذا ا اء صا ع    و شامبع    
 .(7)ف تغسيل ا يت

 خلع أانان الذهب من امليت::  219ص -
  وإن كان قأب رك  هلذا ا يت سن  و  سنان مذن ذهذ  فذإن  م ذن خلاهذا وون إملذأباث مثلذ  اب يذت شذر  ذلذه     

 .(2)ألن  ياءها إضا   للمال  وهع منهي  ن 
 ابب تكفني امليت

 :االحتفاظ بثياب اإلحرام، ليكفن فيها:  221ص -
و لذد هذذذا فذإن مذذا ي الذذ   اذق النذذاه مذذن رصذال  و نسذذاء ف هذذذا الاوذر مذذن ابملد ذذا   ثيذاب اإلملذذرا   لذذي  ن      

را   سعى من مذات مرمذا   كمذا سذيأيت إن شذاء هللا فيها ليس مشرو ا   وكذله ب يشر  ت  ع  ب ميت ف ثياب إمل
 .(3)تاال

 ابب الص ة على امليت
 :يصلى فيها على اجلنائزيف املسجد غرفة جياد إ:  211ص -

و ن  صحا    والوالؤ  لد ا يت توح ف ا سجأب  وتوح ف الوحراء  لثبعت ذله  ن النو     
  ولذع (5) 

فيها  لد اجلنائا  فال ملرم ف ذله  كما هع معصعو ف  اذق ا سذاصأب ف هذذا  وض  ف ميأبم  ا سجأب غرف  يولد
 .(3)الاور

 :من لوتون يف حوادث السياراتحكم  : 215ص -
وهذذذا ان ذذم خذذاص  شذذهيأب ا اركذذ    مذذا الشذذهأباء اآلخذذرون  كالذذذب مذذات مبذذرض الطذذا عن  وكذذانريق  والغريذذق       

ت ف ن اسذذها  وكالذذذب ميذذعت ابهلذذأب   ومهذذعهم ممذذن ورو ف األملاويذذث   ذذم والذذذب ميذذعت  عصذذ  ف الذذبطن  وا ذذر ؤ تذذع 

                                                 

 .3/702(  الشرح ا ممد  17/127جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  ) (1)

 .2/730فداوى اللجن  الأبائم   (0)

 .13/20ينظر: جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  (7)

 .13/22مأب  ن  ثيمع ينظر: جممع  فداوى شيخنا م (2)

 .13/05ينظر: جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  (3)

 .212-3/213  األوسط 075-5/077تنظر هذ  األملاويث واآلاثر ف: صام  األصعل  (5)

 .13/151جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  (3)
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  ومذذذذثلهم مذذذذن ميعتذذذذعن ف ملذذذذعاوث السذذذذيارات  ف صذذذذد  ن ي عنذذذذعا شذذذذهأباء  أل ذذذذم يشذذذذبهعن الذذذذذين ميعتذذذذعن (1)شذذذذهأباء
   فه بء يياا  ل  تغسيلهم وت  ينهم والوالؤ  ليهم.(0)ابهلأب 

 ابب دفن امليت

    نقل امليت::  211ص -
 .(7)وفن ا يت فرض ك اي  إبيا   هل الالم     
واألفضذل  ن يذأبفن ف البلذأب  و ا  ذان الذذب مذات فيذذ ؛ ألنذ   سذر  لدجهيذا   وإن كذان ا يذت  وصذد  ن يذذأبفن ف      

م ذذان آخذذر  فيجذذع  تن يذذذ وصذذيد   وابألخذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب تيسذذر فيذذ  النيذذل إل  مذذاكن  ايذذأبؤ ف وقذذت يسذذ  
ئرات والسذذيارات وغ هذذا  فيجذذع  نيلذذ  إذا كذذان هنذذاج غذذرض صذذحيح  كديسذذر  ارتذذ  ألقار ذذ   ومهذذع ذلذذه  ومل  لذذد الطذذا

خيش من ت سد صثد   وكان مل يأبفن  اأب   ما إن وفن فال لع  نيل   اأب ذله من  صل هذ  العصي   وإن ترج  قار ذ  
م ف ذلذذه  ألن األرض كلهذذا سذذعاء مذذن صهذذ  تن يذذذ هذذذ  العصذذي   فذذأبفنع  ف ا  ذذان الذذذب مذذات فيذذ  فذذال ملذذرم  لذذيه

 الأبفن فيها.
هذذذا وإذا تذذعف مسذذلم ف  ذذالو ال  ذذار فإمذذا  ن ينيذذل إل  ذذالو ا سذذلمع ليذذأبفن ف ميذذا ر ا سذذلمع  وإمذذا  ن جتاذذل      

ء للمسذذلمع ميذذربؤ خاصذذ  ف  ذذالو ال  ذذار  ويذذأبفن فيهذذا  فذذإن مل مي ذذن فاذذل  ملذذأب األمذذرين السذذا يع وفذذن ف الوذذحرا
وملذذذأب   فذذذإن تاسذذذر ذلذذذه كلذذذ  فذذذال ملذذذرم ف وفنذذذ  ف ميذذذا ر ال  ذذذار  لالضذذذطرار إل ذلذذذه. وإذا تذذذعف كذذذافر ف  ذذذالو 
ا سذذلمع  فإمذذا  ن يرسذذل إل  ذذالو ال  ذذار  وإمذذا  ن يذذأبفن ف  ذذالو ا سذذلمع ف ميذذربؤ اوذذ  لل  ذذار  فذذإن مل يديسذذر 

إل يعمنذا هذذا  لذد إفذراو ميذا ر ا سذلمع   هذأب النذو ذله وفن ف الوحراء وملأب   إليذا  ا سذلمع الاملذي منذذ 
 .(2) ن ميا ر ال  ار  و أب  وفن مسلم م  مشرج

 :وضع قطعة رخام عند رأس امليت أو رجليه:  211ص -
وُيذذر  رفذذ  اليذذرب  كثذذر مذذن شذذرب  بنذذاء  و غ   كمذذا ُيذذر  وضذذ  قطاذذ  رخذذا   نذذأب ر ه ا يذذت  و رصليذذ   كمذذا ي الذذ       

. كما ُير   نذاء الغذرل  و (3)ليع   و اضهم ي د   ليها اسم ا يت  وكل هذا من احملأباثت ا نهي  نها اق الناه ا
اليب   لد اليبعر  و  ينهذا  وُيذر  كذذله ااذاذ اليبذعر مسذاصأب  ابلوذالؤ  نذأبها   و  بنذاء ا سذاصأب  ليهذا   و الذذ ح 

                                                 

-0037(  وال غيذ  )1013(  وصذحيح مسذلم )0200أبيث )(  وصحيح البخارب م  ال دح  ملذ10302تنظر هذ  األملاويث ف ا سنأب ) (1)
وقأب اصدم  لنا من : »10/121( قال ف ال دح 00  ملأبيث )«الني »(  ورسال  330-320(  والوحيح ا سنأب من فضائل األ مال )0003

 «.امهم ف الأبنيا  وا ا :   م ياطعن من صنس  صر الشهأباء  وب جترب  ليهم  مل «الطرق اجليأبؤ  كثر من  شرين خول ...

 .2/733فداوى اللجن  الأبائم   (0)

 .020  3/102  اجملمع  3/101احمللد  (7)

  جممع  000-17/013  جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  233-220  2/272ينظر ف يي  ا سائل السا ي : فداوى اللجن  الأبائم   (2)
 .27رات وتعصيات جمم  ال ي  اإلسالمي جبأبؤ  ص:   قرا225  32-13/35فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 

 .100-13/122جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  (3)
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  وكذل هذذ  األمذعر مذن العسذائل الذه تذ وب إل العقذع  ف  و تيأب  النذور  نأبها  كما ب لع  وفن ا يِّّذت ف ا سذجأب
 .(1)الشرج األكرب  وقأب ورو ف األملاويث الوحيح  الورُي  الدحذير منها

 :دفن املسلم يف صندوق خييب:  211ص -
وهلذا فإن  ي ر   ن يأبفن ا سلم ف صنأبوق خشو  وإن فال ذله  ملأب من ا سلمع تشبها ابل  ذار فهذع مذر        

دحذذر  الدشذذب   ذذم ف كذذل مذذا هذذع مذذن خوائوذذهم   مذذا إن فالذذ  للحاصذذ  إليذذ  فذذال ملذذرم ف ذلذذه  ألنذذ  مل ي الذذ  تشذذبها ل
 .(0)ابل  ار

 ابب التعزية وزايرة القبور
 اجتماع أقارب امليت يف منزل أحدهم: : 213ص -
يسذر  لذد مذن يريذأب تاذذايدهم  ولذع  ألقذارب ا يذت  ن لدماذعا ف منذذال  ملذأبهم  و ف م ذان آخذر  لي ذعن ذلذذه       

. كما لع  اصط ال  قارب ا يت ف ا يربؤ  و  نأب اب ا لي عن ذله  سهل  ن يريأب (7)مليث لأبهم ف م ان واملأب
  ولذع   ذن يريذأب (2)تاايدهم   ما صلعسهم لذله ف ا سجأب فهع غ  مشرو   ألن ا ساصأب إمنا  نيت لاباوؤ هللا تاال

كمذذا لذذع  تاذذايدهم  ذذن طريذذق ال دا ذذ  ف سذذافر مذذن  صذذل ذلذذه  ألنذذ   مذذل خذذ .  دذذعأ  ن ي ن ياذذاب  قذذارب شذذخ  م
 .(3)اجلريأبؤ  وب ملرم ف ذكر  اق ماسن ا يت ف هذ  الدااي  إذا كانت مليا   ومل ي ن ف ذله نأبب وب نيامل 

 كتاب الزكاة

 :الزكاة يف املال الذي أعط  جلهات خريية:  231ص -

                                                 

   فيأب تعسات فيها ف ذكر األول   لد هذ  ا سائل ف ابب منيوات الدعمليأب.«تسهيل الاييأبؤ اإلسالمي »ينظر: رسال :  (1)

مبحذث: الذعبء والذرباء  « تسذهيل الاييذأبؤ اإلسذالمي »ف  ولذ  حتذر  الدشذب  ابل  ذار  رسذال    وينظذر 132قرارات اجملم  ال يهي مب ذ  ا  رمذ  ص (0)
 فيأب تعسات في  ف ذكر هذ  األول . 

  وشذيخنا  بذأبهللا  ذن  بذأبالرمحن  ذن صذربين ف  اذق وروسذ . 700-17/720وهذا ما  ف     شيخنا  بأبالاايا  ن اب   كما ف جممذع  فداويذ   (7)
: 120-7/121  وقذذذال ف  او ا سذذذدني  وشذذذرمل  735 - 13/737قذذذعل آخذذذر ينظذذذر ف جممذذذع  فدذذذاوى شذذذيخنا ممذذذأب  ذذذن  ثيمذذذع  وف ا سذذذأل 

ويسذذن  ن يوذذلح ألهذذل ا يذذت طاذذا  يباذذث  ذذ  إلذذيهم ثالثذذ   ا   ليعلذذ   ليذذ  السذذال : اصذذناعا آلل صا ذذر طاامذذا   فيذذأب صذذاءهم مذذا يشذذغلهم. روا  »
فال  للناه   ذا روى  محذأب  ذن صريذر قذال: كنذا ناذأب ابصدمذا  إل  هذل ا يذت  - ب ألهل ا يت  -وي ر  هلم  الشافاي و محأب وال مذب وملسن  

(  ذن إمسا يذل  ذن قذيس  ذن صريذر. وف سذنأب 1510(  وا ذن ماصذ  )0503  وملذأبيث صريذر روا   محذأب )«وصنا  الطاذا   اذأب وفنذ  مذن النياملذ 
مذأبلس  ومل يوذرح ابلسذما   وقذأب مل ذم الشذيد موذط د الاذأبوب ف صذام   مل ذا  النسذاء  محأب رصل ضاي   وف سنأب ا ن ماصذ  هشذيم  وهذع 

 لذد إسذناو هذذ  الروايذ  ابلضذا   وذكذر  نذ  ُيدمذل  ن هشذيما   سذيط مذن السذنأب هذذا الرصذل الضذاي  الذذب ف روايذ   محذأب. وقذذأب روا   1/350
شذه  - و قال:  هل ا يت  اأبما يذأبفن    -صرير: ياأبوون ا يت (  ن إمسا يل   . وسنأب  صحيح  ول ظ : قال قيس: قال 0032الطرباي )
قلت: نام. قال: كنا ناأبها النيامل . ولال   راو  س ال  هذا: هل ياأبون ماسن ا يت  و ياأبون ورثد  ت اخرا  ومأبملا  ل . وهذ  الرواي   -إمسا يل 

  صح من رواي   محأب وا ن ماص .

 .732-13/730ع (  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيم2)
  وف ا سذذألدع قذذعبن آخذران  ينظذذر: جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع 202  17/735(  وينظذر: جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب  3)

13/727-723. 
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كاؤ ف ا ذال الذذب   طذي جلهذات خ يذ   كمراكذا الذأب عؤ  ومراكذا تع يذ  اجلاليذات  والوذناويق وكذله ب جت  الا  
وا  سسذذذات ار يذذذذ   ويايذذذات الذذذذرب  ليوذذذرل ف  مذذذذعر الذذذذأب عؤ  و اجلهذذذاو   و ليذذذذع    لذذذد ال يذذذذراء   و ليبذذذين هلذذذذم  ذذذذ  

ه  وق ذذت  لذذد موذذارل خ يذذ    مسذذاكن  ومهذذع ذلذذه   و ليبذذين  ذذ  مسذذاصأب  وكذذذله ب جتذذ  الاكذذاؤ ف األوقذذال الذذ
كذذال يراء  و مذذعر الذذأب عؤ  والدالذذيم  واجلهذذاو  ومهعهذذا  ألن هذذذ  األشذذياء ب مالذذه هلذذا  وهذذي ممذذا توذذأبق  ذذا  و  وق ذذت 

 .(1)ا دغاء وص  هللا تاال
 :الصندوق العائل الزكاة يف  : 231ص -

هل قري  ماين  مث يعض  ف صنأبوق  و  نه  والذب وكذله ب  كاؤ ف ا ال الذب لم  من  فراو  ائل  ماين   و       
والذذذذب يوذذذرل ف الغالذذذ  ف الذذذأبات وانذذذعاوث ال بذذذ ؤ الذذذه توذذذي  « الوذذذنأبوق الاذذذائلي»يسذذذمد ف هذذذذا العقذذذت: 

 األفراو ا سا ع ف هذا الونأبوق  فهذا ا ال ب  كاؤ في  إذا كان ب يااو ا ال إل ا شاركع في   وب إل ورثذدهم  اذأب
ذله  إب  نأب ملوعل ملاوث  و مهع  مما وض  هذا الوذنأبوق مذن  صلذ   ألنذ  مذال رصذأب للذرب واإل انذ   ولذيس مل ذا  
ألملأب ممن ترب      ف ان كالعق    ما إن كان ا ال ياعو  اأب مأبؤ إل ا شارج  و إل ورثد  فدج  في  الاكذاؤ  ألنذ  مل 

 .(0)خيرم  ن مله صاملب   فهع ف مل م اليرض
 :الراتب أو التقاعد اليهرييف  الزكاة : 234ص -

 ما ما مل ي ن من الندام ور ح الدجارؤ  كالرات   و الديا أب الشهرب  وما أيخذ  اإلنسان من  يت مال ا سلمع      
  وما ي دسب  اإلنسان  امل يأب   وما «ا ناخ»من  طاء  و م افأؤ  و  اوؤ سنعي   كاله تسمد - ب من الأبول   –

 .(7)من قري  ل   ومهع ذله  كل هذا ب جت  في  الاكاؤ مل  ُيعل  لي  انعل وهع  نأب مال  يرث  
 :و... الزكاة فيما يستعمله اإلنسان من أاثث وأواين : 239ص -
فال جت  الاكاؤ فيما يسدامل  اإلنسان من  اثث و واي  وب فيما يس ن  من منا ل مبني   و منا ل صاهاؤ مدنيل        
يمذذا يركبذذ  مذذن مليذذعان  و سذذيارؤ   و طذذائرؤ  وب ف ماذذأبات تسذذداملها شذذرك   و م سسذذ  ف  مذذل ميذذاوبت لذذأبى وب ف

   وأل ا مل تاأب للدجارؤ.(3)مد ق  لي « ليس  لد ا سلم صأبق  ف  بأب  وب ف فرس »  نأبيث: (2)الأبول   و غ ها
 - و لعقت اناص   و لغ  ذلذه  سذعاء كذان مذن اجلذعاهر  وكذله ب  كاؤ فيما ييدني  اإلنسان ويأبخر   نأب  للاين     

 و مذن انيذعا ت   و مذن األسذلح   و مذن  -إذا كانت من غذ  الذذه  وال ضذ  ومذا ييذع  ميامهمذا كذاألوراق النيأبيذ  

                                                 

  وجممذذع  فدذذاوى 730  وفدذذاوى وتنبيهذذات لذذ  ص: 12/721  وجممذذع  فدذذاوى شذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب  707-0/000فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ   (1)
 .100  12/127شيخنا ممأب  ن  ثيمع 

 (.10523  11032  3070  3151  2250  2237  فدعى رقم )002 -002  000 -0/020فداوى اللجن  الأبائم   (0)

 بذأبالاايا  ذن    فدذاوى وتنبيهذات لشذيخنا701  020  0/020  فداوى اللجن  الأبائم  103-2/101فداوى ورسائل الشيد ممأب  ن إ راهيم  (7)
 .120-132  12/00  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 005  و ركان اإلسال  ل  ص: 13/712  وجممع  فداوي  722اب   ص: 

 (.7023  فدعى )725  5/723فداوى اللجن  الأبائم    030ظدور فداوى وار اإلفداء ا وري  ص  (2)

 (.503  501ول  شعاهأب تنظر ف البلع  م  الدبيان )(  020(  وصحيح مسلم )1252صحيح البخارب ) (3)
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 .(1)غ ها مما مل ياأب للدجارؤ
ان  ومهعهذذا  وب ف األراضذذي الذذه وكذذذله ب  كذذاؤ ف آبت الوذذبا  وانذذأباو ورفذذعل احملذذالت الدجاريذذ  وآبت ا وذذ    

وب ف وكذاكع احملذالت الذه يبيذ  فيهذا   يار ها  صحا ا  وب ف  راضي العرش  و ا وان  اله يامل فيها   و مبانيهذا
 صذذذذحا ا  وب ف مبذذذذاي مذذذذاار  الذذذذأبواصن  و راضذذذذيها  و اثثهذذذذا  ووكاكينهذذذذا  وب ف  اثث مغاسذذذذل ا ال ذذذذس  وا نذذذذاصر  

 . (0)  ومهع ذله مما ب يبا والطعاملع
وكذذذله ب  كذذاؤ ف األ يذذار الذذه تذذره لبيذذ  لبنهذذا ومشذذديات  كمذذا هذذع انذذال ف الشذذركات الذذه تبيذذ  األلبذذان وانليذذ       

 . (7)ومشديا ما  وب  كاؤ  يضا  ف ا باي وا اار  اله تره فيها هذ  األ يار
 .(2)تاأب لبي  احملروقات من  ناين وغ   وكذله ب  كاؤ ف مطات احملروقات اله

إن شذاء -وسيأيت ف ابب  كاؤ  روض الدجذارؤ ت وذيل ال ذال  ف  كذاؤ مذا   ذأب للبيذ  مذن  اذق األشذياء السذا ي       
 .-هللا تاال

  ت صر  وب ف طذائرات  و سذ ن تذ صر  ذن يسذدخأبمها أب لإللار من  مارات  و وكاكع وكذله ب  كاؤ فيما       
 و يركذذذ  فيهذذذا النذذذاه  و ُيملذذذعن فيهذذذا  مداذذذدهم اصذذذرؤ  وب ف سذذذيارات صذذذغ ؤ   و ملذذذافالت   و  قذذذالت تذذذ صر   و 
ماذذذأبات  را يذذذ    و ماذذذأبات شذذذرك  تذذذ صر   و ماذذذأبات مل ذذذر   و ورش تذذذ صر   و  اثث يذذذ صر  كذذذأاثث احملذذذالت الذذذذب 

ء ب  كذذاؤ فيهذذا  أل ذذا مل تاذذأب للدجذذارؤ  فليسذذت   ف ذذل هذذذ  األشذذيا(3)يذذ صر ف ان ذذالت  ومهذذع ذلذذه ممذذا   ذذأب لإللذذار
ماروضذذ  للبيذذ   وإمنذذا جتذذ  الاكذذاؤ ف  صر ذذا إذا ملذذال  ليهذذا انذذعل  وسذذيأيت مايذذأب  يذذان لذذذله  نذذأب ال ذذال   لذذد  كذذاؤ 

 .-إن شاء هللا  -انلي ا اأب لألصرؤ ف  كاؤ األاان 
  الزكاة:فيه ما جيب  يف :245ص -
د النوذذذذاب مذذذذن الذذذذذه  وال ضذذذذ  ومذذذذا يلحذذذذق  مذذذذا  كذذذذاألوراق النيأبيذذذذ   ومذذذذن ا اذذذذاون فيمذذذذا  او  لذذذذالاكذذذذاؤ لذذذذ       

   ذذا ثبذذت  ذذن  اذذق (5)ا سذذدخرص  مذذن األرض  ومذذن قيمذذ   ذذروض الدجذذارؤ ر ذذ  الاشذذر  ولذذع كانذذت هذذذ  الذذااوؤ قليلذذ 
 .(1)«ليس فيما  قل من مخس  وراهم شيء  فما  او فبانساب»الوحا     م قالعا: 

                                                 

 فيأب فول اليعل ف األشياء اله ب جت  فيها الاكاؤ  وكث  منها جمم   لي   ع  هل الالم. 7/153ينظر: ملاشي  الروض ا ر    (1)

  جممع  فدذاوى 123-12/120اب     جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن750  751  730  731  720- 0/723فداوى اللجن  الأبائم   (0)
 .021  002  010-12/003شيخنا ممأب  ن  ثيمع

 (.031  فدعى )0/011فداوى اللجن  الأبائم   (7)

 (.012  فدعى )0/730فداوى اللجن  الأبائم   (2)

خنا ممذذذأب  ذذذن  ثيمذذذع   جممذذذع  فدذذذاوى شذذذي127-12/121  جممذذذع  فدذذذاوى شذذذيخنا  بذذذأبالاايا  ذذذن اب  730-0/723فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ   (3)
12/010  002  021. 

ف الذذذذه   5/710  وذكذذذر ف الشذذذرح ال بذذذ  « مذذذا  اوؤ انذذذ  فيجذذذ  فيهذذذا ابنسذذذاب ات اقذذذا   وكذذذذا  اوؤ النيذذذأبين: »0/002قذذذال ف ا بذذذأب   (5)
 وال ض  خالفا .
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 ارج من اورضابب زكاة اخل
 مقدار الصاع ابلكيلو::  294ص -

والوذا  النبذعب ابلذع ن يسذاوب كيلذعين و ر اذع صرامذا  مذن : »5/35قال شيخنا ممأب  ن  ثيمع ف الشرح ا مد      
 نذ  يسذاوب  1/730  وف فيذ  الاكذاؤ «الرب  فدأيت إب ء وتض  في  هذا الذب و نت  فإذا مأل  فهذا هع الوا  النبذعب

يسذذذاوب  102( صرامذذذا ؛ وحبسذذذ  مذذذا نيلذذذ  ال ذذذروب ف رسذذذال  ا يذذذاوير الشذذذر ي   ص: 0135  الذذذع ن ابليمذذذح )حبسذذذ
  فدذذذعى 0/731( صرامذذذا  تيريبذذذا . وقأبرتذذذ  اللجنذذذ  الأبائمذذذ  لإلفدذذذاء اب مل ذذذ  الار يذذذ  السذذذاعوي  كمذذذا ف فداويهذذذا 0150)
 0/210ال رو    0/05( مبا ييارب ثالث  كيلع صرا . وينظر: شرح الطيو 10330)

  تقدير النصاب: : 299ص -
)فجمي  النواب ما قارب ثالاائ  واثنع و ر اع رطال  وسذد   سذبا  رطذل( وهذع يسذاوب سذدمائ  واثذين  شذر كيلذع     

 .(0)صراما  من الرب ا دعسط تيريبا   وما يساوب هذا ا يأبار كيال  من غ  الرب كالشا  والدمر وغ  ا
   :فيما اق  بكلفةكاة جيب الز  : 155ص -

)والنعاضذذذح( وهذذذي  (7))و( لذذذ  )نوذذذ  الاشذذذر فيمذذذا سذذذيي   ل ذذذ   كالذذذأبوايل( وهذذذي الذذذأبوبب الذذذذب يذذذأبير  البيذذذر    
  وغ هذا مذن اآلبت «الذأبينمع»انيعا ت اله يسدخرم  ا ا ذاء مذن اآلابر   و األ ذار  ومثلهذا مذا يسذيد اب  ذائن  و

  نذذذأبيث ا ذذذن  مذذذر (3)الذذذذب يغرسذذذ  النذذذاه ف منذذذا هلم  ويسذذذيعن  مذذذن مذذذاء ا نذذذال   ومثلهذذذا كذذذذله النخذذذل(2)انأبيثذذذ 
 .(3)  وهذا جمم   لي (5)السا ق

 ابب زكاة اومثان

 زكاة اووراق النقدية::  159ص -
وهذذذي نع ذذذان: ذهذذذ  وفضذذذ ( ومذذذا ييذذذع  ميامهمذذذا مذذذن األاذذذان  كذذذاألوراق النيأبيذذذ   مذذذن رابت   و ماركذذذات   و )    

 يّنات   و ووبرات   و صنيهات   و و ن    و غ ها.يعرات   و 
                                                                                                                                                                               

(  ذن 1553(  وا ذن  جنعيذ  )3033وا   بذأبالر اق )إبسناو مدمل للدحسع  ور   ن  لي  7/112(  وا ن  يب شيب  1337روا    ع واوو ) (1)
 ا ن  مر إبسناو صحيح.

الع ن ينظر: الدالييات الثالث  السا ي   والديأبير السا ق ابجلرامات هع حبس  تيأبير شيخنا ممأب  ن  ثيمع  وهع األملعط ف هذا ا عض   ألن  (0)
 .020  12/022 ابلع ن. ينظر: جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع خيدل  ف انبعب اخدالفا  كب ا   واألصل اإلخرام ابل يل ب

 .5/250  اجملمع  170  171ا طل  ص:  (7)

  جممذذذذع  فدذذذذاوى شذذذذيخنا ممذذذذأب  ذذذذن  ثيمذذذذع 002(   ركذذذذان اإلسذذذذال  ص: 17300  و 050  فدذذذذعى )072  0/002فدذذذذاوى اللجنذذذذ  الأبائمذذذذ   (2)
12/027. 

 .50-12/33(  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 17300عى )  فد0/002فداوى اللجن  الأبائم   (3)

 غذذ  : »0/723  وف ا بذذأب  5/370 مذذا مذذا يشذذرب نوذذ  الاذذا  مب نذذ  ونوذذ    ذذال م نذذ  فيجذذ  فيذذ  ثالثذذ   راب  الاشذذر  قذذال ف الشذذرح ال بذذ   (5)
 «.وهع قعل  هل الالم: »0/22  وقال ف السيل اجلرار «خالل نالم 

 اإليا  ا ذكعر ف ا سأل  السا ي . تنظر مراص  (3)
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  نصاب الفضة ابجلرام::  155ص -
   ذا ورو ف ملذأبيث (1))وب شيء ف ال ضذ  ملذ  تبلذف مذائه ورهذم( فنوذاب ال ضذ  مائدذا ورهذم  وهذذا جممذ   ليذ     

  والرقذ : ال ضذ . وهذذا النوذاب ا يذأّبر (0)روا  البخذارب« وف الرِّقذ  إذا  لغذت مذائه ورهذم ر ذ  الاشذر» نس ف الاكذاؤ: 
مد ذذذق « لذذذيس فيمذذذا وون مخذذذس  واق مذذذن الذذذعرق صذذذأبق : »مذذذن ال ضذذذ   ليعلذذذ  « مخذذذس  واق»ابلاذذذأبو يسذذذاوب و    

 .(2)من ال ض  جراما   191  وهع يساوب (7) لي 
 نصاب الذهب ابجلرام: : 155ص -

كان أيخذ من كل »  ن ا ن  مر و ائش :  ن النو )وبشيء ف الذه  مل  يبلف  شرين مثياب (  ا روب      
  فإذا  لف الذه   شرين مثياب  وصبت في  الاكاؤ  وهذا النواب جمم  (5)«فوا أبا  نو  وينار (3) شرين وينارا  

 .(2)من الذه  ارال  جراما   41  وهع يااول (3) لي 

 :الزكاة يف اووراق النقدية:  155ص -
األوراق النيأبيذذ  الذذه كثذذر اسذذداماهلا ف هذذذا الاوذذر كذذالرابت السذذاعوي   واجلنيهذذات ا وذذري    وب جتذذ  الاكذذاؤ ف     

                                                 

   وينظر: كال  انافظ ا ن ملجر اآليت قريبا .3/22  شرح مسلم للنعوب:  ول كداب الاكاؤ 03/10جممع  ال داوى  (1)

(  نوذ  510  511(  البلذع  مذ  الدبيذان )702(  وهلذ  اجلمل  من انأبيث شعاهأب  تنظذر ف تنيذيح الدحييذق )300سبق ارل  ف ا سأل  ) (0)
 (.213  اإلرواء )752-0/757الراي  

ا  لذذ  رمحذذ  هللا ا دذذرب الذذذه  ابلذذع ن  وا دذذرب ال ضذذ  : »5/02(  وقذذال ف الشذذرح ا مدذذ  030(  وصذذحيح مسذذلم )1222صذذحيح البخذذارب ) (7)
فإن فيها  -وتبلف مخسمائ  ومخس  وتساع صراما  -ابلاأبو  وا ذه   ن ا ادرب فيهما الع ن  و ن اإلنسان إذا مله مائ  و ر اع مثياب  من ال ض  

مل ت ن مد ي  الع ن  فباضها   يأب من الباق اآلخر  و  ذا إمنذا    مث ذكر  ن الأبراهم ف  هأب النو «الاكاؤ  سعاء  لغت مائه ورهم    مل تبلف
ذأبت ف  مذن  بذأبا له  ذن مذروان. وقذال انذافظ ف ال ذدح  وقيذ  ف هذذا انذأبيث  ر اذعن ور ذا  اببت ذاق. وا ذراو وميذأبار األ: »711  7/710وملِّّ

خال  من ال ض  سعاء كان مضرواب   و غ  مضروب.. و ياعا  ن كل سبا  مثاقيل  شرؤ وراهم  ومل خيال  ف  ن نواب الاكاؤ  ۽ابلأبراهم: 
ان ذرو  يعلذ : إن كذل  هذل  لذأب يداذاملعن  ذأبرا هم.. وكذذا  مائدا ورهم يبلذف مائذ  و ر اذع مثيذاب  مذن ال ضذ  ارالوذ   إب ا ذن ملبيذ  ا ذال ي  فإنذ 

 «.خرق ا ريسي اإليا   فا درب النواب ابلاأبو  ب الع ن

  1/050(  وهذذذا مذذا تعصذذل إليذذ   يضذذا  الذذأبكدعر يعسذذ  اليرضذذاوب ف فيذذ  الاكذذاؤ 15ينظذذر: الداليذذق السذذا ق  وجمذذالس شذذهر رمضذذان: اجمللذذس ) (2)
( صراما . وينظذر: تاليذق مييذي 302  مليث ذكر  ن  )123ا ياوير الشر ي   ص: »حأبيأب ممأب ال روب ف رسال وتعصل إل قري  من هذا الد

 .1/030  وتاليق  وا  قلاجي  لد منار السبيل 2/107الروض ا ر   

 ا راو ابلأبينار الأبينار اإلسالمي الذب  ند  مثيال. (3)

 (.217(  اإلرواء )507هأب مرفع   ومعقعف . تنظر ف: البلع  م  الدبيان )( وسنأب  ضاي   ول  شعا1301روا  ا ن ماص  ) (5)

  إكمذذال 0/5  ا الذذم 22  اإليذذا  ص: 0/20إب  ن  اذذق  هذذل الالذذم يشذذ ط ف الاشذذرين مثيذذاب   ن ت ذذعن قيمدهذذا مذذائه ورهذذم. وينظذذر: األ   (3)
 22. ومل ذد ا ذن ا نذذر ف اإليذا  ص: 03/10جممذع  ال دذاوى   37  20  3/22  شرح مسذلم للنذعوب 00/123  الدمهيأب 7/255ا الم 

مثياب   وب تبلف قيمد  مائه ورهم  ن  ب  كاؤ في . ومل د هع وغ    ن انسذن البوذرب  نذ  ان ذرو  00اإليا   لد  ن الذه  إذا كان اقل من 
  يعل : ليس فيما وون  ر اع وينارا  صأبق .

صرامذا . تنظذر:  22.20  مليذث قذأبر   ذذ «ممذأب ال ذروب»يمذع  والذأبكدعر يعسذ  اليرضذاوب  وقريذ  منذ  مذا ذكذر ه ذا قأبر  شيخنا ممأب  ن  ث (2)
(  وفيهذا  نذ  3300  فدذعى رقذم )0/033ا راص  ا ذكعرؤ ف ا سأل  السا ي   نأب ذكر نواب ال ضذ  ابجلرامذات. وتنظذر: فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ  

 صراما  تيريبا . 01.3
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والذذذأبوبرات  وغ هذذذا ملذذذ  تبلذذذف قيمدهذذذا األقذذذل مذذذن نوذذذاب الذذذذه   و ال ضذذذ   فذذذإذا  لغذذذت هذذذذا ا يذذذأبار فيذذذأب  لغذذذت 
 .(1)ض   وهذا جمم   لي النواب  فإذا ملال  ليها انعل وص  فيها ر   الاشر  أل ا ف مل م الذه  وال 

 إذا كان غش يف الذهب والفضة: : 151ص -
 ب خلط املأب ا غ   مذن ملأبيذأب  و مهذاه  و غ  ذا )فذال  كذاؤ  )فإن كان فيهما(  ب الذه   و ال ض  )غش(     

 .(0)قأبر الذه  وال ض  نوااب ( لألملاويث السا ي  فيهما مل  يبلف
 

 ابب حكم الدين

  ل يف الدين:مىت يبدأ احلو  : 154ص -
ويذذذأبخل ف ذلذذذذه ا ذذذذال الذذذذب يبياذذذذ  صذذذذاملب  ابلديسذذذيط  كذذذذأمعال البنذذذذعج وا  سسذذذات الذذذذه تيسذذذذط السذذذذيارات  و     

كحال  غل   يعو أتخ  الايار ف هذا الاوذر  مليذث -  وكاإللار ا  خر تسليم  (7)األراضي  و ا نا ل  لد الناه
 .(2)فحعل األصرؤ يبأب  من وقت الايأب -ص ي خرون تسليم نو  األصرؤ إل اندوال مأبؤ الدأ

 زكاة الدين::  115ص -
)وإن كان( ا ال )مداذرا (  لد صذاملب  ب مي نذ  قبضذ  وب ابسذد اوؤ منذ  )كالذأبين  لذد م لذس  و  لذد صاملذأب      

وف  ملاص   امذ   و وب  ين    ( تثبت هذا الأبين  لد اجلاملأب  فال  كاؤ في ؛ ألن هللا تاال إمنا  وص  الاكاؤ معاساؤ و 
خاص   لد من هلم  معال يدم نعن من الدورل فيها وتنميدها وابند ا   ا   مذا هذ بء فهذم فيمذا يدالذق  ذذ  األمذعال  

                                                 

  الراب وا اذامالت 2/53  وينظر: فداوى الشيد ممأب  ن إ راهيم 130  حبعث ف قضاا فيهي  مااصرؤ للاثماي ص: 2/713اجللي   ا خدارات (1)
  033  100-0/103  الذذذعرق النيذذذأبب لابذذذأبهللا  ذذذن منيذذذ   فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ  20  قذذذرارات جممذذذ  ال يذذذ  ص: 770ا وذذذرفي  للمذذذ ج ص: 

  12/137  جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع 007 مل ذذا  األوراق النيأبيذذ  للجايذذأب ص:   021ء ا وذذري  ص ظدوذذر فدذذاوى وار اإلفدذذا
220  311. 

يسذذاوب راب  ورقيذذا  سذذاعوا  ومخسذذ   شذذر هللذذ   فذذإن نوذذاب  -هذذذ 1205غذذرؤ يذذاوى الثانيذذ   -ومبذذا  ن سذذار صذذرا  ال ضذذ  ف هذذذا العقذذت   
راب  ساعوا   هذذا حبسذ  نوذاب ال ضذ    مذا حبسذ  نوذاب الذذه : فبمذا  ن سذار  522عقت ما ييرب من الرابت العرقي  ي عن ف هذا ال

بامائ  صرا  الذه  يساوب ف هذا العقت  ر ا  و ر اع راب  ورقيا  ساعوا  وسدع هلل   فإن نواب الذرابت العرقيذ   لذد هذذا ثالثذ  آبل وسذ
ء ف هذا العقت إخراصها حبس  نواب ال ض   ألن   قل  فإن نواب األوراق النيأبي  ف هذا العقذت قذأبر  وتساعن راب . ومبا  ن األملظ لل يرا

 .170للأبكدعر  محأب انسين  ص: « تطعر النيعو ف ضعء الشريا »راب  ساعوا . وينظر: رسال   522

 -( 12(   و  يار )12(   و  يار )01(   و  يار )07كايار )(  وما وون  من الايارات   02والذه  ارال  يطلق  لي   نأب الواغ  ) يار  (0)
كلها قأب خلط  ا غ ها من مهاه  و غ    وذله ألصل  ن ي عن الذه  صلبا  قعا  ب ين سر وب يدث . ينظذر: رسذال :   -واألخ   قلها صعوؤ 

 .50  30ص: «  نعار ا ش اؤ ف  مل ا  الاكاؤ»

 .071  007  12/002 ثيمع  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن (7)

 (.10273  فدعى رقم )0/723فداوى اللجن  الأبائم   (2)
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 .(1)كال ي  الذب ب مال ل   لاجاهم  ن الدورل فيها وابسد اوؤ منها
 الزكاة يف املال املغصوب والضال:  -343
واجلاملذذأب: ا ذذال )ا غوذذعب  و( ا ذذال )الضذذال  الذذذب(  ضذذا   صذذاملب  و )ب يرصذذد  )و( مثذذل الذذأبين  لذذد ا  لذذس    

 وصعو   فال  كاؤ في (  ا سبق ف ا سال  ا اضي .
ومثذذل الذذأبين  لذذد ا  لذذس  يضذذا : ا ذذال الذذذب  نذذأب الأبولذذ  إذا أتخذذر تسذذليم  لوذذاملب   لاذذأب  مل ذذ  لذذ  فيمذذا مضذذد      

ه مناذذذت الأبولذذذ  صذذذاملبها مذذذن الدوذذذرل فيهذذذا  مذذذن  صذذذل   ذذذا سذذذدثمن لذذذ   و لغذذذ    ومثلذذذ  األرض الذذذ(0)مل ذذذا  مسذذذديرا  
  ومثلذذ : ا ذذال الذذذب خيوذذم كذذل شذذهر مذذن راتذذ  ا ع ذذ   نذذأب الأبولذذ   و  نذذأب  اذذق الشذذركات  مث يسذذلم لذذ  ف (7)ذلذذه

 .(2) اي  ارأبم   ألن  ب يدم ن من  خذ  والدورل في 
 ابب زكاة العروض

 : زكاة عروض التجارة :111ص -
هي كل ما ياأب للبي   ألصذل الذر ح  كالايذار مذن  راضذي  و  يذعت  و مذاار   وكذانيعا ت الذه  (3) روض الدجارؤ     

تره لدبا  هي و وبوها  كما ف ا شاري  انيعاني  ال ب ؤ اله كثذرت ف هذذا الاوذر  والذه تذره فيهذا ا عاشذي مذن غذنم 
ذلذه مذن  صذل تسذمينها  وتعالذأبها  مث  ياهذا هذي و وبوهذا  وكمشذاري  الذأبواصن   و تره فيها األرانذ   (5)ير وإ ل و 

الذذه يذذره فيهذذا الذذأبصام لدعالذذأب   و ياذذ   و يذذ  فراخذذ   و يذذ   يضذذ   وكاألخشذذاب  وانأبيذذأب  واألمسنذذت ا اروضذذ  للبيذذ   
الت األ اء  ومذالت وكبضائ  البيابت  ومالت األقمش   ومالت قط  غيار السيارات  ومذالت ا  روشذات  ومذ

                                                 

(  و ذذذا روى  بذذذأبالر اق 070-2/070  ا خدذذذارات اجلليذذذ  )01  2/00  فدذذذاوى الشذذذيد ممذذذأب  ذذذن إ ذذذراهيم 150-7/130ينظذذذر: ابسذذذدذكار  (1)
فهذع ملسذن لغذ    -( من طذرييع ييذعب  ملذأب ا اآلخذر 322  323  و بأبهللا  ن  محأب ف مسائل  )7/157(  وا ن  يب شيب  3102 3113)
 (. وينظر:  ثر  ثمان و ثر ا ن  مر ف ا سأل  السا ي .322وينظر: اإلرواء )«. ليس ف الأبين  كاؤ» ن  ائش  قالت:  -
فيذذأب روا  ا ذذن  يب شذذيب  « إذا قبضذذ  إن كذذان صذذاوقا  فلياكذذ   ذذا مضذذد»ف الرصذذل ي ذذعن لذذ  الذذأبين ا ظنذذعن  قذذال:   مذذا مذذا روب  ذذن  لذذي       

(  ن هشا   ن ملسان   ن ا ن س ين   ن  بيأبؤ   ن  لي. وهذا إسناو مدوذل. ول ذن 3115(  و بأبالر اق )1000  و  ع  بيأب )7/157
ن ا ن س ين  ذن  ن وكي    ن ا ن  عن  كال ا   7/150(  ن إمسا يل  ن إ راهيم   ن خالأب انذاء  وا ن  يب شيب  1001روا    ع  بيأب )

 لذذي. وإسذذناو  منيطذذ . وهذذذا يذذأبل  لذذد ضذذا  الروايذذ  السذذا ي  ا دوذذل  وشذذذوذها. وقذذأب اخدلذذ   لذذد هشذذا  فيذذ   فذذروب  نذذ  كمذذا سذذبق  وروا  
(  ذذن الثذذعرب  ذذن 3113(  نذذ   ذذن ا ذذن سذذ ين  ذذن شذذريح. وقذذأب روب هذذذا األثذذر مذذن طذذرييع آخذذرين  فيذذأب روا   بذذأب الذذر اق )3112 بذذأبالر اق )

( 323 ن ممأب  ن شريح. و اصم هذا إن كان هع الامرب فاإلسناو منيط   وإن كان غ   فال  ورب من هع  وروا   بأبهللا ف مسائل  ) اصم 
 وف سنأب  انيطا   وف ل ظ  توحي   و سيط.

 .20 00  12/07(  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 17721  فدعى رقم )0/022فداوى اللجن  الأبائم   (0)

 (. 10335  فدعى )0/720فداوى اللجن  الأبائم   (7)

 (..3230  فدعى )0/027فداوى اللجن  الأبائم    (2)

مسذذي  ذذذله ألنذذ  ب يسذذدير  ياذذرض  مث يذذاول  فذذإن ا دجذذر ب يريذذأب هذذذ  السذذلا   اينهذذا  وإمنذذا يريذذأب رحبهذذا  هلذذذا : »5/120قذذال ف الشذذرح ا مدذذ   (3)
 .0/733  ا بأب  503  وينظر: ال ليات ص: « ينها  وصبنا  كا ا ف قيمدها  ب ف

   . ما إذا كانت ا عاشي تره من  صل ملليبها وتناسلها  وكانت تر د انعل  و  كثر   فهذ  تاكد  كاؤ  يم  األناا   كما سبق  يان  ف اب (5)
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 يذذ  الاطذذعر  والاسذذل  وكالسذذيارات والبضذذائ  الذذه تسذذدعرو للبيذذ   وا اروضذذ  ف ا اذذارض لبياهذذا  وكال دذذ  وغ هذذا ممذذا 
  وكذذالبالط والطذذعب ومهع ذذا ممذذا يوذذن   و (1)ياذذرض للبيذذ  ف ا  دبذذات  وك سذذائل النخذذل واألشذذجار الذذه تغذذره لبياهذذا

  واألواي  وقطذذذذ  الغيذذذذار  وا  ي ذذذذات  والبالسذذذذديه  وغ هذذذذا ممذذذذا تندجذذذذ  ا وذذذذان  لبياذذذذ ياذذذذرض لبياذذذذ   وكالسذذذذيارات  
 .وكاحملروقات اله تبا  ف مطات  ي  احملروقات

  جتذذ  الاكذذاؤ فيهذذا إذا  لغذذت نوذذااب  وملذذال (0)فهذذذ  األشذذياء كلهذذا ومذذا يشذذا ها ممذذا يريذذأب اإلنسذذان الذذر ح فيذذ   بياذذ      
ملبها اشذ اها  نيذذأب  و  اذرض آخذذر فحعهلذذا ملذعل هذذذا النيذأب  و الاذذرض الذذب اشذذ يت  ذذ    ليهذا انذذعل  وإن كذان صذذا

  ويضذم (7)فإذا ملال  ليها انعل وص   لد مال ها  ن ييعِّ  ما لأبي  من  روض ابلسار الذذب تبذا   ذ   سذار اجلملذ 
ي قيمذ  مذا اب ذ  مذن سذل  هذ  الييمذ  إل مذا لأبيذ  مذن ذهذ   و فضذ   و نيذعو مذأبخرؤ ملذال  ليهذا انذعل   و نيذعو هذ

 . (3)  مث خيرم  كا ا  وهي ر   الاشر(2)ملال  ليها انعل ويضمها كذله إل مال  من ويعن  نأب الناه

ِِِمْ  َويف ومذذن األولذذ   لذذد وصذذعب الاكذذاؤ ف  ذذروض الدجذذارؤ  مذذع  قذذذعل  تذذذاال:       للاِئلِ  َحللق   َأْمللَوا   َواْلَمْحللُرومِ  لِلسَّ

  لمهذم  ن هللا افذ ض  لذيهم صذأبق  ف  مذعاهلم ت خذذ مذن  غنيذائهم  فذ و » اذاذ:  و مذع  قعلذ  [  10]الذارات: 
 .(3). وقأب  ي   هل الالم  لد وصعب الاكاؤ فيها(5)مد ق  لي «  لد فيرائهم

  :إذا أصبى العرض ماال   مىت يبدأ احلول : 111ص -
ر  و  ذذذه   و فضذذ   و مذذا ييذذع  ميامهمذذا  كذذاألوراق وف مل ذذم  يائهذذا  نذذأب  ملذذعب :  ن يبيذذ  الاذذرض  اذذرض آخذذ     

                                                 

غرسذت ليسذد او مذن ارهذا  مث اب هذا صذاملبها  فهذذ  كلهذا ب  كذاؤ   ما ال سائل الذه مل تغذره لبياهذا  وإمنذا ت خذذ مذن  مها ذا  مث تبذا    و كانذت (1)
 . 30-12/33فيها  أل ا ليست من  روض الدجارؤ. ينظر  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 

  وقأب 5/123نظر: الشرح ا مد   ما ما  راو مال    يا  لرغبد   ن   فال  كاؤ في   ولع  يي ماروضا  للبي  سن  كامل ؛ ألن  مل ييوأب  بيا  الر ح. ي (0)
  ن ا يدنيات اله ف احملالت وا وان  ا شار إليها   ال  ومبانيها و راضيها ب جت  فيها الاكاؤ.-كداب الاكاؤ-سبق ف  ول هذا ال داب 

 (.2200  فدعى )707  0/700فداوى اللجن  الأبائم   (7)

 فلع مت إخرام  كاؤ كل منها  لد ملأبؤ صح ذله. وهذا الضم إمنا هع من  صل ت ميل النواب  وإب (2)

(  نذأب ال ذال   لذد األشذياء الذه ب 525ينظر ف وصعب الاكاؤ ف  كثر الاروض السا ي : ما سبق من مراصذ  ف  ول كدذاب الاكذاؤ  ف ا سذأل  ) (3)
تاذأب للبيذ   وينظذر  يضذا : مذا أييت ف ا سذائل الذثالث اآلتيذ   جت  فيها الاكاؤ من ميدنيات و راضي ومباي  كثر األشياء ا شار إليها   ال  والذه مل

 من ت ويل ومراص .

سبق ارل  قريبا . وقأب وروت  ملاويث خاص  ابلاروض ف كذل منهذا ضذا   ل ذن تاضذأبها األولذ  الاامذ   و اذق اآلاثر  ذن الوذحا    وإيذا   (5)
(  501(  البلع  م  ارل : الدبيان )250  251  الدلخي  )1272-0/1272 هل الالم. تنظر هذ  األملاويث واآلاثر ف: تنييح الدحييق 

 .-إن شاء هللا تاال-  وسيأيت ذكر  اق اآلاثر ف ذله قريبا  507-0/501(  ما صح من آاثر الوحا   200-203اإلرواء )

  23  03/13  جممع  ال داوى 5/37ن    شرح الس7/157  ابسدذكار 173  13/100  الدمهيأب 31  اإليا   ص: 303األمعال  ص:  (3)
  ومل  قذ  «مل ي في  خذالل شذاذ  ذن واوو ومهذع : »7/317  وقال الاركشي اننبلي «قال اجملأب: هع إيا  مديأب : »0/733وقال ف ا بأب  

منذا جتذ  مذن قيمدذ  إذا  لد قعل صريح  ن  ملأب من السل  ف ن ي الاكاؤ ف الاذروض مطليذا   وإن كذان  اذق السذل  كمالذه يذرون  ن الاكذاؤ إ
  األمذذعال 7/133  موذن  ا ذن  يب شذيب  2/05 يذ   فياكذي  ذن سذن  واملذأبؤ فيذط. ويظهذر  ن  طذاء كذان ييذعل  ذ . ينظذر: موذن   بذأبالر اق 

   ألجمأب طلب  وسيأب  يأبان.« كاؤ  روض الدجارؤ»  رسال : 771  710  0/711  فداوى اللجن  الأبائم  307  300ص: 
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 النيأبي   فإن ما اب      أيخذ مل م   وُيس  انعل من وقت  أبء ملعل الارض األول.
ولع قل  ا ال  كأن ي عن  نأب  نيعو فيش ب  ا  رضا   مث يبيا   نيعو  مث يشذ ب  رضذا  اثنيذا   مث يبياذ   اذرض      

مثال   مث يبياها  وه ذا  فإن انعل يبأب  من وقت  ذأبء ملذعل النيذعو الذه  نذأب   ول األمذر  آخر  مث يش ب     سهما  
وهذذذا ي ثذذر  نذذأب  صذذحاب مذذالت األقمشذذ  والبيذذابت  وا وذذان   ومذذاار  تر يذذ  ا عاشذذي واألرانذذ  والذذأبصام لدسذذمينها 

 و ياها  ومهعها  ألن الارض والنيأب ميوأب ا واملأب  وهع الدجارؤ. 
 ة اواهم:زكا:  113ص -
هذذذا وإذا كذذان  نذذأب اإلنسذذان سذذهم  و  سذذهم ف شذذرك  مذذن الشذذركات الذذه تدذذاصر  ذذر ه ماهلذذا  وهذذي الذذه تشذذ ب      

البضذذائ  وتبياهذذا  كشذذركات  يذذ  ا ذذعاو الغذائيذذ   والشذذركات الذذه تيذذع   دوذذني   اذذق ا ذذعاو ارذذا   كشذذركات اإلمسنذذت  
ات انأبيذذذذأب والوذذذذل   والشذذذذركات ال يماويذذذذ   وشذذذذركات الغذذذذا   واجلذذذذبس  وشذذذذركات البذذذذ ول  وشذذذذركات الغذذذذال  وشذذذذرك

وشركات الدوذأبير وابسذد او  وشذركات  يذ  السذيارات وا اذأبات  والشذركات ا وذرفي   ومذا  شذبهها  فهذذ  لذ   لذد 
مذذن سذذاهم فيهذذا  ن خيذذرم  نذذأب انذذعل  كذذاؤ قيمذذ  السذذهم الذذذب يسذذاوي  ف هذذذا العقذذت  و كذذاؤ رحبذذ    اذذأب ملسذذم نسذذب  

ات الشرك  الثا د  اله ب  كاؤ فيها  كا باي واآلآلت وا اأبات اله تسداملها الشرك   ألن هذذ  الشذركات تذاره ممدل 
  مال  جتارا   فهي ف مل م  روض الدجارؤ.

 ما إن كان قأب ساهم ف شرك  من الشركات اله ب تاره الدجارؤ  ر ه ماهلا  كالشذركات الذه تسذدغل راه ماهلذا      
  شذذذذياء تذذذذ صر  كشذذذذركات النيذذذذل الذذذذربب والبحذذذذرب  وشذذذذركات الطذذذذ ان  وشذذذذركات ال هذذذذرابء  وشذذذذركات ال نذذذذاوق  و ف

   لذذد الد وذذيل ا ذذذكعر ف ابب:  كذذاؤ األاذذان وابب (1)الشذذركات الارا يذذ   فهذذذ  الشذذركات إمنذذا جتذذ  الاكذذاؤ ف غلدهذذا
لشركات  يوأب ابسد اوؤ من ر ح هذ  األسهم كذل  كاؤ ارارم من األرض  وهذا إمنا هع ف ملق من ساهم ف هذ  ا

مذذ   ن ف  - ذذا   و مهذذع    مذذا إن كذذان ممذذن يبيذذ  ف األسذذهم ويشذذ ب  وب ينذذعب ابسذذدمرار ف مل يذذ  هذذذ  األسذذهم  
فهذا قأب صال هذا السهم  رض جتارؤ  فيجذ   ليذ   ن ياكذد قيمذ  هذذا السذهم إن كذان  -صعا  هذ  ا اامالت نظرا  

تذا  ملذذعل هذذذا ا ذال  ولذذع كانذذت الشذرك  ب تذذاره الدجذارؤ  ذذر ه ماهلذذا  كمذا سذذبق  يذذان ذلذه قريبذذا   نذذأب  ف مل ذ   نذذأب

                                                 

هع ميدضد األول  الشر ي   وهع ا عافق  ا ذكر  ال يهاء ف  روض الدجارؤ  فإوارؤ الشرك  ف ملييي  األمر كالعكيل  ن مالج هذ  وهذا الد ويل  (1)
  فالشذذركات الذذه تامذذل ف الدجذذارؤ ب ادلذذ  كثذذ ا   ذذن مذذل جتذذارب لبيذذ  ا ذذعاو الغذائيذذ   ميل ذذ   ذذأبؤ -وهذذم الذذذين ميل ذذعن هذذذ  األسذذهم-الشذذرك  

وفي  إواريعن و مال يأبيرون  وياملعن في  ف البي  والشراء  فال  ملأب ييعل  اأب  وصعب الاكاؤ ف ر ه مذال هذذا احملذل. وهذذا الد وذيل  شخاص  
ف األسهم هع الذب صرى  ليذ  الامذل  نذأب  ذأبئ الامذل ابألسذهم ف اليذرن ا اضذي  وقذرر   اذق  هذل الالذم  كالشذيد  بذأبالرمحن  يسذد  مث إنذ  

  تبنا  الشيد ممأب   ع  هذرؤ  وهذع:  نذ  ب جتذ  الاكذاؤ  لذد مذن كذان بيريذأب اسذهم  سذعى ابسذد اوؤ مذن الذر ح  وب يريذأب  ياهذا   هر ر ب آخر
  1ورصح هذا اليعل  اق  هذل الالذم ممذن صذاء  اذأب   وهذع قذعل مرصذعح  كمذا سذبق. وينظذر ف هذذ  ا سذأل : جملذ  جممذ  ال يذ : الاذأبو الرا ذ   م

ف يهما  أبؤ حبعث وقرارات ف هذ  ا سذأل    125-1/10ل   يت الاكاؤ ابل عيت:  حباث و  مال النأبوؤ اناوي   شرؤ   وجم230-303ص: 
  جممذذع  102-12/120  جممذع  فدذاوى شذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب  52  57  قذرارات جممذ  ال يذذ  ص: 732  0/720فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ  

 .077  005  003  013  001 -12/103فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 
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 ال ال   لد انديال ا ال من نيأب إل  رض  و الا س. 
 

 ابب زكاة الفطر
 زكاة الفطر من اورز واملكرونة::  111ص -
 ا  رون   أل ما غال  قعت الناه اليع .و لي  فيجع  إخرام  كاؤ ال طر ف هذا الاور من األر  و       

 
 ابب إخراج الزكاة

 :ااتثمار أموال الزكاة قبل إعطائها للفقراء:  114ص -
وهلذذذا فذذإن األقذذرب  نذذ  ب لذذع  للماكذذي وب للهيبذذات ار يذذ   و ان عميذذ   و غ هذذا ممذذن يدذذعل تع يذذ  الاكذذاؤ اسذذدثمار     

ن ذله خيل   عري  إخرام الاكاؤ  و ذا فيذ  مذن اإلضذرار مبسذدحيي الاكذاؤ   دأخ هذا  معال الاكاؤ قبل إ طائها لل يراء  أل
  كما ب لع  للماكع وب للهيبات اله تدعل تع ي  الاكاؤ أتخ  إخراصها مأبؤ طعيل  من  صذل تيسذيطها  لذد (1) نهم

نذذأب وصع ذا   و  اذذأب    ذذ ؤ احملدذاصع   و مذذن  صذل البحذذث  ذن مذذن ملذاصدهم  شذذأب  و مهذع ذلذذه   ذل لذذ  إخراصهذا  
وقذأب ملذذأبو جملذذس جممذذ  ال يذ  اإلسذذالمي ال ذذ ؤ الذه لذذع  أتخذذ  الاكذذاؤ  -كمذذا سذذبق–يسذ ؤ إذا كذذان ف ذلذذه موذلح  
 .(0)فيها  ولح  مبأبؤ  قواها سن 

 :شراء أشياء عينّية مبال الزكاة:  121ص -
اكذاؤ  كطاذا    و كسذاء   و غ  ذا  مث تسذلم  سذدحق وقأب  ف   اق  هل الالم ان  لع  شذراء  شذياء  ينيّذ  مبذال ال   

 .(7)الاكاؤ  إذا كان ف ذله مولح  ل 
 

                                                 

ينظر: جممذع   -هذ 1210 ا   13( وهذا ما  ف     اجملم  ال يهي  را ط  الاامل اإلسالمي مب   ا  رم   رائس  شيخنا  بأب الاايا  ن اب  ف وورت  1)
(   10770  و0035  و3150فدذعى ) 233 -231  0/202  كما  ف       ضاء اللجنذ  الأبائمذ   كمذا ف فدذاوى اللجنذ  707قرارات  ص 

 .77. وف ا سأل  قعل آخر  ينظر ف قرارات جمم  ال ي  جبأبؤ ص12/232كما  ف     شيخنا ممأب  ن  ثيمع كما ف جممع  فداوي  
 هذذذ صذذعااب   ذذذن سذذ ال  ذذن  مذذعال  كذذذاؤ11/0/1210( ف 10503  وصذذاء ف فدذذعى اللجنذذ  الأبائمذذذ  رقذذم )50( قذذرارات جممذذ  ال يذذ  اإلسذذذالمي ص0)

لذع  إذا مل تذأب  اناصذ  إل صذرفها  سذدحييها  »جتمات لأبى ا ركا اإلسالمي  هل لع  أتخ  صرفها ألكثر من سن   نظرا  للحاص   ما نو : 
وقأب  فذ    ضذاء اللجنذ  الأبائمذ   يضذا  جبذعا  أتخذ   نوذ  «. وكان أتخ ها  ولح  مدعقا   تيدضي إن اقها فيها  وذله ف ملأبوو  قل من سن 

(  كمذا 2713  و0000  فدذعى )702  0/700شهر ليأبرج رمضان  ومناعا من أتخ   شهرين مذن  صذل ذلذه. ينظذر: جممذع  فدذاوى اللجنذ  
 (.10320  فدعى )0/200مناعا من ةخ ها سن  من  صل تيسيطها  لد ال يراء  كما ف ا رص  السا ق 

(  وهذ  فداوى ف وقائ  خاص   ويظهر   ذم  فدذعا حبسذ  مذا  هذر هلذم 17070  و10335  فدعى رقم )277  0/720( فداوى اللجن  الأبائم  7)
(  وذكذذر 2275  فدذذعى رقذم )253  0/252مذن ا وذلح  ف ذلذذه  سذدحيي الاكذاؤ  وهلذذذا  فدذعا ف واقاذذ   خذرى اب نذ   كمذذا ف ا رصذ  السذا ق 

 هل الالم  ن هذا ب لع   ألن الأبراهم  ن   ل   مث ذكر طريي  صائاؤ   ن ا ارول  نأب  12/220شيخنا ممأب  ن  ثيمع كما ف جممع  فداوي  
 وهي  ن يسدأذن ال ي  ف شراء هذ  األشياء.
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 ابب من جيوز دفع الزكاة إليه
 :«ابيل هللا»يدخل يف ما  :123ص -
 يضذا : شذراء مذا ُيدذام إليذ  ف اجلهذاو مذن آبت و سذلح  « سذبيل هللا»وذه   اق  هل الالذم إل  نذ  يذأبخل ف      

ل وصع  ار  والرب غ  اجلهاو  فيأبخل في   نذاء ا سذاصأب وطبذ  ال دذ  وطبذ  ا وذامل   وإ انذ  مذن يريذأب وغ ها  وك
 وهذا هع األقرب. (1)هلذ  األمعر كلها« سبيل هللا»انج  والامرؤ  وغ  ذله لشمعل 

                                                 

غ  موعر ف الغاو  فأبل  لد  ن  يشمل ما يأبل  لي  هذا الل ظ لغ   وهع « سبيل هللا»( ويأبل لذله  ن  قأب ورو ف األملاويث ما يأبل  لد  ن 1)
( إبسناو ملسن  ن ا ن  باه مرفع ا :  ن انج من سبيل هللا. ول  شاهأب من ملأبيث 1000والرب. ومن ذله ما روا    ع واوو )يي  وصع  ار  

  ول  شاهأب آخر من ملأبيث    مايل  نأب «سنأب  صيأب»( وغ   إبسناو ملسن. وقال انافظ ف اإلصا  : 1131 يب طلق  نأب الباار )كش  
(  والأبارمي 1033(. وسنأب  يب واوو ملسن ف الشعاهأب. ول  شاهأب معقعل  لد ا ن  مر  نأب  يب  بيأب )1020(  و يب واوو )03103 محأب )

(  سنأب ملسن  ن  يب به 1072(  وا يأبسي كما ف ت س  اليرطو  وغ هم. وسنأب  صحيح. وروى اإلما   محأب )7702ف آخر العصاا )
(  وا ن ماع كما 1055لوأبق  للحج. ول  شاهأب معقعل  لد ا ن  باه  نأب  يب  بيأب ) لد إ ل من إ ل ا اراا ي  قال: محلنا رسعل هللا 

وف سنأب  اضطراب  ل ن األقرب ثبعت   ن ا ن  باه  فهع صحيح  ن   وقأب روى البخارب ف  7/120  وا ن  يب شيب  7/771ف ال دح 

 ابب قعل هللا تاال:               :انأبيث واألثر السا يع تالييا . ول ظ  ثر ا ن  باه
من غأبا يطل   لما  كان ف سبيل هللا »(  سنأب رصال  ثيات  ن ص عان مرفع ا : 3722  وروى الطرباي )«يادق من  كات   وياطي ف انج»

ملسن غري   وروا  »( وملسن   وقال ال مذب: 0110رؤ )(  والضياء ف ا خدا0523  ول  شاهأب من ملأبيث  نس  نأب ال مذب )«مل  يرص 
   وف سنأب  ضا .« اضهم فلم يرفا 

( من طرييع ف كل منهما ضا   ن  نس مرفع ا :  ن ا ن ق  لد والأبي  ف سبيل 0252  0250وروى الطرباي كما ف جمم  البحرين )     
ن ق  لد  وبو  ليغنيهم  ن الناه ف سبيل هللا. ول  شاهأب من ملأبيث  يب هريرؤ  نأب هللا  و ن ا ن ق  لد ن س  ليا ها ف سبيل هللا  و ن ا 

(  5202(. وف سنأب  ضا . ف تيي    ملأبيث  نس إل انسن لغ  . وقأب روى البخارب )0257الطرباي  يضا  كما ف جمم  البحرين )
قاتل  مبائ  من إ ل الوأبق . وهذا  ال شه من  معر ار    ا في  من ووى  بأب هللا  ن سهل  ا قدل ومل يارل  (  ن النو 1550ومسلم )

إمنا فال ذله  لد ميدضد كر  خلي   وملسن سياسد   : »15  3/13معاساؤ  قارب ا يت ا سلم  و أب   طالن وم . قال اليرطو ف ا  هم 
 «.دنافرؤ  نأب تاذر العصعل إل اسدي اء انق لداذر طرق وصلبا  للمولح   ووفاا  للم سأبؤ  وإط اء  للثائرؤ  وأتلي ا  لألغراض ا 

ومي ذن  ن لذذاب  ذذن اليذعل ان هذذذا لاذذل انوذذر ف اآليذ  ب فائذذأبؤ منذذ : ان هذذذا غذ  مسذذلم  فهذذع ي يذذأب  ن الاكذاؤ ليسذذت كذذاررام واجلايذذ       
األمعر الثماني   وقأب ن  فيها  لذد ال يذراء وا سذاكع مذ   ومهع ا مما لال ف  يت مال ا سلمع  وي عن لامع  ا سلمع   ل هي خاص   ذ 

للدأكيأب  لد   م من  ول من ياطد من الاكاؤ. وهللا   لم. وينظر ف هذ  ا سأل   يضا : إكمال ا الذم: الاكذاؤ ابب مذن « سبيل هللا»وخعهلم ف 
  فداوى 1/201  جممع  الرسائل وا سائل النجأبي  0/005  سبل السال  10/073  ال دح 3/233  واليسام  335  7/333ي  الوأبق  

وهاهنذذذا  مذذر هذذذا  يوذذذح  ن يوذذرل فيذذذ  مذذن الاكذذذاؤ  وهذذع إ ذذذأباو قذذعؤ ماليذذذ  للذذذأب عؤ إل هللا  »  وفيهذذا: 120  2/170الشذذيد ممذذذأب  ذذن إ ذذذراهيم 
م  ال يهي مب    رائس  شيخنا  بأب الاايا  ن   وصاء ف قرار اجمل«ول ش  الشب   ن الأبين  وهذا يأبخل ف اجلهاو  هذا من   ظم ف سبيل هللا

اجمللس ييرر ابألكثري  ا طليذ  وخذعل الذأب عؤ إل هللا تاذال ومذا ياذع  ليهذا  ويذأب م   ماهلذا ف ماذ : )وف »هذ: 1203اب  ف وورت  الثامن   ا  
هذذذذ الوذذاورؤ  ذذن اللجنذذ  الأبائمذذذ  11/0/1210ف ( 10503  وصذذاء ف ال دذذعى )137ينظذذر: جممذذذع  قراراتذذ  ص « سذذبيل هللا( ف اآليذذ  ال رميذذ 

مذأبير  لإلفداء  وا عقا  من شيخنا  بأب الاايا  ن اب   ومن الشيد  بذأب الذر اق   ي ذي:  نذ  لذع  وفذ  الاكذاؤ جلميذ  مذع  ي ا ركذا اإلسذالمي مذن 
وفيمذذا ُيدذذام إليذذ  ا ركذذا مذذن فذذعات  ال هذذرابء   وسذذ رت   وملذذاره  وطبذذاخ  ومأبرسذذع  وغذذ هم  و نذذ  لذذع   ن تذذأبف  لبنذذاء ميذذر للمركذذا اإلسذذالمي 

واهلذذات   والضذذرائ   و ن تذذأبف  ف شذذراء ال دذذ  واجملذذالت اإلسذذالمي  لدع ياهذذا  و ن تذذأبف  للطذذالب الذذذين يأبرسذذعن ف اووذذات ُيدذذام إليهذذا 
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 ابب من ال جيوز دفع الزكاة إليه
 :دفع املسلم زكاته إىل العمال الذين يعملون لديه:  113ص -
ولع   ن يأبف  ا سلم  كات  إل الامال الذين ياملعن لأبي   ولع كانعا حتت ك الد   غ   ن  ب لع   ن يادربها من      

  فذإذا مل (1)م افآ م  و صعائاهم اله صذرى الاذرل إب طذائهم إاهذا  كمذا ب لذع   ن ييوذأب  ذذله تنشذيطهم ف  ملذ 
 ذا كانعا مسدحيع هلا  لأبخعهلم ف  مع  آي  الاكاؤ.ي ن شيء من ذله صا  إ طاههم من الاكاؤ إ

مذذن الشذذركات وا  سسذذات  -ا مل ذذ  الار يذذ  السذذاعوي –ومذذن ذلذذه مذذا أتخذذذ  موذذلح  الاكذذاؤ والذذأبخل ف هذذذ  الذذبالو 
الدجاريذذذ   ومذذذا أتخذذذذ  صذذذعام  الغذذذالل ومطذذذاملن الذذذأبقيق ف هذذذذ  الذذذبالو مذذذن  كذذذاؤ للحبذذذعب  و الدمذذذعر  فذذذإن هذذذذا كلذذذ  

 .(0)الاكاؤ  ألن ويل األمر  خذ   لد  ن   كاؤ ُيدس  من
 ما ما ي خذ من الناه من ضرائ   وأتمع  ويارج  ومهعها  فذال حتسذ  مذن الاكذاؤ  أل ذا مل ت خذذ مذن  صذل الاكذاؤ  

 .(7)وب تورل ف موارفها
 كتاب الصيام

 االبتعاد من البدع واملعاص : :  111ص -
: )) من مل يأب   ليعل    كأن يي  ف شيء من احملرمات    صر صيام كما ل   لي   ن يبداأب  ما يني    

ومن قعل الاور : ال ذب    (2)قعل الاور والامل    فليس هلل ملاص  ف  ن يأب  طاام  وشرا   (( روا  البخارب
و أب   واء   ومن الامل ابلاور : الد اسل  ن  واء الوالؤ ف  وقا ا  ومهع ذله  ولان ا سلم  والنميم   والغيب 

ومسا  الغناء وآبت اللهع من معسييد  و طبل  و   و كل الراب  والبي  احملر   الوالؤ م  ا سلمع ف مساصأبهم
فإذا كانت ا ر ؤ صائم  فيج   ليها جتن  ما   : اإلسرال ف  مل وصبات اإلفطارويأبخل ف الامل ابلاور  غ ها

ألن اإلسذرال   لبال يني  ذله من  صر صعمها ، عمل هذه الوجباتمن اإلاراف يفي ال  كث  من النساء اليع  

 .(3)[ 71]األ رال :  ُتْسرُِفوا َواَل    َواْشَربُوا وَُكُلوالنهذي هللا تاال  ن  ف قعل  صذل و ال :   مر 

 :إذاعة موثوقةاالعتماد على مساع اوذان من :  111ص -
                                                                                                                                                                               

  10/72 يضذذا : فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  ا سذذلمعن  كالطذذ   إذا انيطاذذت ا ذذنح الأبراسذذي   ذذنهم  ولذذيس لذذأبيهم مذذا ين يعنذذ   لذذد  ن سذذهم. وينظذذر 
  رسذذال  )موذذارل الاكذذاؤ( للذذأبكدعر خالذذأب 720-720(  رسذذال  )موذذرل ف سذذبيل هللا( للذذأبكدعر سذذاعو ال نيسذذان  تذذا  ا نذذ  ص 3325فدذذعى )

 (.202الااي. وينظر ما أييت ف ا سأل  )

 (.0331  و7222  فدعى )03  02  10/15(  و10335  فدعى )727  0/720فداوى اللجن  الأبائم   (1)
 (.3175  فدعى رقم )0/730( فداوى اللجن  الأبائم  0)
 (.10000  3331  1335  فدعى رقم )207  722  770  0/023فداوى اللجن  الأبائم    027( ظدور فداوى وار اإلفداء ا وري  ص 7)
 .(550ينظر : البلع  م  الدبيان ) .وكأ ا مل تثبت  جلهل ((وف  اق  ل ا   ف غ  الوحيحع  اوؤ )) وا  (1007( صحيح البخارب )1)
ينظذر : جممذع  فدذاوى شذيخنا ممذأب  .ول ن أيمث ل الذ  هذذا األمذر احملظذعر  (  ما اإلسرال ف األكل  اأب اإلفطار فإن ذله بي ثر  لد  صر الوائم0)

 .750-10/732 ن  ثيمع 
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 . (1)اإلذا    أبخعل وقت الوالؤ صح ذله و  لد إخبار هذ    معثعق وإن ا دمأب  لد مسا  األذان ف إذا       
 .ويوح اب دماو ف ذله  يضا   لد السا ات والدياو  اله ثبدت وقدها ف وخعل  وقات الولعات

  كالذأبول ابسذ نأب في   كا ناطق اليريب  من  ملأب اليطبع الشذمايل  و اجلنذعيب   و هل ا ناطق اله يطعل فيها النهار
ولذع   لذ   لذيهم  ن يوذعمعا النهذار كذامال    واله قأب ي عن النهار فيها  كثر من  شرين سا   –السعيأب والنرويج  –

َ  َحىتَّ  َواْشَربُوا وَُكُلواليعل  تاال :   شق  ليهم ذله    مثَّ  اْلَفْجرِ  ِمنَ  اْوَْاَودِ  اخْلَْياِ  ِمنَ  اْوَبْلَيضُ  اخْلَْياُ  َلُكمُ    يَلتَلبَلنيَّ

للَيامَ  َأمتُّللوا   وخيذذال  لذذد ن سذذ  ا ذذعت  و ا ذذرض  إب  ن ياجذذا  ملذذأبهم  ذذن الوذذيا   [123]البيذذرؤ :  اللَّْيلللِ  ِإىَل  الصِّ

ولذ   ليذ  قضذاء مذا  فطذر  ف  ا    مث ميسه  يي  النهذار  ويأبف   ن  الضرر  فيجع  ل   ن ي طر  يأبر ما يسأب رمي 
  .(0)يدم ن فيها من الويا  

وب   وي طذر  نذأب رهيدذ  لغذروب الشذمس  فإن  ميسه  نأب رهيد  لطلذع  ال جذر  الوائم مسافرا   لد طائرؤوإذا كان 
لامذذع  األولذذ  الشذذر ي  الذذه تعصذذ  ابمسذذاج  نذذأب رهيذذ  ال جذذر وتبذذيح ال طذذر  نذذأب   يامذذل  دعقيذذت البلذذأب الذذذب هذذع فعقذذ 

ال جر  و غروب الشذمس  مذل  غالذ   نذ  ل ن إذا كان ف غيم بيدم ن  سبب  من رهي  طلع    (7)غروب الشمس 
   ألن هذا هع   لد ما مي ن   ن يامل   .(2)

ألنذذذ   فطذذذر   اسذذذدمر ف فطذذذر   فذذذر ى الشذذذمس  مث  قلاذذذت الطذذذائرؤ  ومذذذن كذذذان ف  لذذذأب فغر ذذذت  ليذذذ  الشذذذمس فذذذأفطر
فيذذأب   الشذذمس وغر ذذت  و و ذذر النهذذار مذذن هاهنذذا  : )) إذا  قبذذل الليذذل مذذن هاهنذذاوهذذع قعلذذ     مبعصذذ  وليذذل شذذر ي

ومثلذذ  : لذذع سذذافر  اذذأبما   (5)ومل يعصذذأب   فذذال يلامذذ  اإلمسذذاج إب  ذذأبليل شذذر ي آخذذر  (3) فطذذر الوذذائم (( مد ذذق  ليذذ  
 .(3)مل يلام  اإلمساج  فعصأب الناه مساء األملأب  ارا    فعصل إل  لأب  غر ت الشمس يع  األملأب مثال صه  الغرب

ولع طذال النهذار   فيلام  اإلمساج إل  ن تغرب الشمس  فطال النهار   ما إن  قلات الطائرؤ قبل غروب الشمس 
  .(2)للحأبيث السا ق    أبؤ سا ات

 التقدمي والتأخري يف الصيام::  135ص -
ألن الشهر   لامهم قضاء يع   مث ثبدت رهي  اهلالل  اأب ااني  و شرين يعما    وإن صا  الناه  رهي   و إبتا  شابان   

 .فثبت  ذله  ن الشهر وخل قبل  أبئهم ف الويا    شرين يعما  ب يني   ن تسا  و 
                                                 

 .053وفي  الاباوات ل  ص   772  10/777( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
  .703-10/703جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   115-10/117فداوى اللجن  الأبائم    07( قرارات اجملم  ال يهي مب   ا  رم  ص 0)
  .10/770و   13/272جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   173  10/175( فداوى اللجن  الأبائم  7)
  .10/770و   13/272وى شيخنا ممأب  ن  ثيمع ( جممع  فدا2)
  .(1100وصحيح مسلم )  (1032( صحيح البخارب )3)
 .777-10/771و  13/273جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   10/173( فداوى اللجن  الأبائم  5)
 .10/705( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 3)
 .702-10/700و  270  13/272 ( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع2)
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فأصذذبح   وابألخذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب تيسذذرت فيذذ  وسذذائل ا عاصذذالت  وإن سذذافر رصذذل مذذن  لذذأب إل  لذذأب آخذذر
فعصأب الناه ف هذا البلأب مدذأخرين ف   اإلنسان يسافر  لد الطائرؤ  و غ ها من شرق األرض إل غر ا ف  من يس 

إب إن   ثبات وخعل شهر رمضان  و خروص   ن  هل  لأب  لام  الويا  ماهذم ملذ  يثبذت لذأبيهم وخذعل شذهر شذعالإ
وإن كذانعا مديذأبمع  لذد  هذل   لذبال يشذعش  لذد النذاه  و يذدهم  ل ذن خي ذي فطذر   فإنذ  ي طذر   مت صيا  ثالثع يعما  

  و شذرين يعمذا  لامذذ   ن ييضذي يعمذا   اذأب ذلذذه  فطذر ماهذذم  ل ذن إن نيذ  صذيام   ذذن تسذا   لذأب  ف الوذيا  وال طذر
(1). 

 :إذا اشتبهت اوشهر على اواري -431ص
فجا    ) وإذا اشدبهت األشهر  لد األس  حترى وصا  ( ألن  ب مي ن   واء  باوؤ الويا  إب ابلدحرب وابصدهاو     

 .أب من خيرب   ذلهإذا مل ل  كما لع  ل  الدحرب ف وقت الوالؤ وف صه  اليبل    ل  ذله
وإن    ) فإن وافق ( صيا  األس  ) الشهر  و ما  اأب   صا   ( ألن  إن وافق  ا  شهر رمضان فيأب صام  ف وقدذ      

  .كان صيام   اأب خروم شهر رمضان كان قضاء ل 
   واههذذذا قبذذذل وقدهذذذافلذذذم لذذذائ    ) وإن وافذذذق ( صذذذيا  األسذذذ  ) قبلذذذ  مل لذذذا  ( ألن الوذذذيا   بذذذاوؤ هلذذذا وقذذذت مذذذأبو     

 .كالوالؤ
 :على املراصد الفلكيةاالعتماد  -  

وب  لذد   وب  لذد انسذاب ال ل ذي  هذا وب لع  ألهل  ب  لأب الوع   و اإلفطار ا دماوا   لذد ا راصذأب ال ل يذ 
 .(0)فطروا لرهيد  ((  و   رؤ السا ق : )) صعمعا لرهيد نأبيث  يب هري  الديع 
 :يتهمأهل كل بلد ِم رؤ  -

 و ر ى جملذس ا ركذا اإلسذالمي ف  لذأب   وإذا ر ى وبؤ األمر ف  لذأب إسذالمي  واألقرب  ن  هل كل  لأب هلم رهيدهم
ووصذذ   لذذد  هذذل هذذذا البلذذأب   مذذن  ذذالو ال  ذذار الامذذل  رهيذذ   لذذأب إسذذالمي يشذذاركهم ف مطذذال  اهلذذالل صذذا  هلذذم ذلذذه

 اجلالي  ا سلم  الامل مبا رآ  جملس ا ركذا اإلسذالمي ف  الوهذم ووص   لد ر اا  الامل مبا رآ  وبؤ األمر ف  لأبهم
(7). 

ول   لد  هل البالو اله ب يامل فيها ابلرهي  و لد اجلالي  اإلسذالمي  الذذين مل يدم نذعا مذن ترائذي اهلذالل الامذل 
مي يذعافيهم ف مطذال  اهلذالل فذإن مل يعصذأب  لذأب إسذال   رهي  وولذ  إسذالمي  تامذل ابلرهيذ  ممذن يذعافيهم ف مطذال  اهلذالل

  .(2)ألن هذا   لد ما مي نهم الامل      فإ م ياملعن  رهي   قرب البالو اإلسالمي  إليهم  يامل ابلرهي 

                                                 

 .37-10/57و  220-13/272جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   173-10/107( فداوى اللجن  الأبائم  1)
-10/22و  5/112فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ    20  52  57قذذرارات اجملمذذ  ال يهذذي مب ذذ  ا  رمذذ  ص   22  73( قذذرارات جممذذ  ال يذذ  جبذذأب  ص 0)

  .10/75جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   103  101  13/52وميابت شيخنا  بأب الاا ا  ن اب   جممع  فداوى  110
 .23  25  27  10/21جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   110  111  102-10/03( فداوى اللجن  الأبائم  7)
  .10/31( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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الامل  (1)مل لا  ن ب يعافيهم ف مطال  اهلالل   واألقرب  ن  إذا رهب اهلالل لأبخعل الشهر  و خروص  ف  لأب

وقياسا   لد ابخدالل   [ 123] البيرؤ :   فمن شهأب من م الشهر فليوم   اال: ليعل  ت   رهي  ذله البلأب

 .(0)ف وقت اإلمساج ووقت ال طر ف كل يع   ع شرق األرض وغر ا اجملم   لي   ع  هل الالم 
ل  ا سذلم  ولع  للمسلمع اب دماو  لد خرب رهي  اهلالل وثبعت وخعل الشهر وخروص   لد اإلذا   الرمسي  للأبو 

 .(7)وتادمأب ف ذله  لد موأبر شر ي معثعق   اله تادمأب رهي  اهلالل ف وخعل الشهر وخروص 
 

 ابب أحكام املفطرين يف رمضان
 :كل ما يسمى افرا  جيوز الرتخص فيه برخص السفر:  132ص -
 و ف وقت الشداء ولع    ي  كأن ي عن مسافرا   لد طائرؤ  و سيارؤ م    ولع كان مرةملا    ولع  ال طر للمسافر    

ألن األقذرب   إذا كذان يسذمد سذ را     و  قذل مذن سذا   (2)للمسافر ابلطذائرؤ  ن ي طذر و ييوذر ف سذ ر سذا   واملذأبؤ 
  . ن كل ما يسمد س را  لع  ال خ  في   رخ  الس ر كما سبق ف ابب صالؤ ا سافر

  والشذذذاملنات  عن إلذذذيهم كسذذذائيي سذذذيارات األصذذذرؤكمذذذا لذذذع   ذذذن كذذذان سذذذ رهم مسذذذدمرا  وهلذذذم  هذذذل وم ذذذان يرصاذذذ
وغذذذ هم  ن ي خوذذذعا  ذذذرخ  السذذذ ر مذذذن قوذذذر وفطذذذر وغ  ذذذا ف ملذذذال   واليطذذذارات  ومضذذذي يها  وسذذذائيي الطذذذائرات

ألن ذله  يسر هلذم    و ف  ا  الشداء اليو ؤ الباروؤ  وييضعن إذا رصاعا إل  هلهم  أل م مسافرون ملييي   س رهم
(3).  

 املرضى الذين جيوز ِم الفطر:ومن  -
 و   إذا كذان الوذيا  يشذق  لذذيهم  ومهذعهم  واجللطذ   وال لذد  : مرضذد السذذ رومذن ا رضذد الذذين لذع  هلذم ال طذر

ومهذع   حبيث لع مل يسدامل هذا الاذالم  او مرضذ   ومثلهم من كان مضطرا  للاالم ا  طر ف  ار رمضان  يضر   م
ومذذذن كذذذان ممذذذن سذذذبق ذكذذذرهم ب يسذذذدطي  اليضذذذاء   وييضذذذي يعمذذذا  م انذذذ   ل هذذذذا الاذذذالمفإنذذذ  لذذذع  لذذذ  اسذذذداما  ذلذذذه

إن شذاء هللا تاذال  –كمذا سذيأيت قريبذا  ( 5)فإن  يطام  ن كذل يذع  مسذ ينا    وكان مرض  ب يرصد  ره   بسدمرار مرض 
-. 

 هل ه  نفساء أم ال؟ إذا أاقطت املرأة محلها:  131ص -
                                                 

ينظذذر : فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ   .إيذذا   هذذل ا ارفذذ   الذذم ال لذذه  لذذد  ن مطذذال  اهلذذالل ادلذذ   ذذع شذذرق األرض وغر ذذا( مل ذذد  اذذق  هذذل الالذذم 1)
10/05  100  100  110. 

 .21  20قرارات اجملم  ال يهي مب   ا  رم  ص   00/23و  51-10/27( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
 .20-13/25جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب    01  10/00( فداوى اللجن  الأبائم  7)
  .10/173و  13/025جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   2/103(  فداوى اللجن  الأبائم  2)
  .053  051وفي  الاباوات ل  ص   120  10/121( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 3)
  .171  105-100  10/113( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 5)
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فذذإن    فامذذل هلذذا  مليذذ  تنظيذذ  لألرملذذا  إلخذذرام اجلنذذع ا يذذت   و ملوذذل هلذذا نايذذ  و   وإذا  سذذيطت ا ذذر ؤ محلهذذا
وإن    وتيضذي  ت طذر  فإ ذا تادذرب ن سذاء –وهذع مذا مت لذ  اذانعن يعمذا  فذأكثر  –كان اجلنع قأب تبذع فيذ  خلذق إنسذان 

ألن   ولذذ   ليهذذا الوذذيا   ن سذذاءفإ ذذا ب تادذذرب  –وهذذع مذذامل يذذدم لذذ  اذذانعن يعمذذا   –كذذان مل يدبذذع فيذذ  خلذذق إنسذذان 
 .(1)مل مها مل م الطاهرات 

 ما جيوز يف اإلطعام::  133ص -
وإمذا  ن ي ذذرق  لذد ا سذذاكع طاامذا  مطبعخذذا   و غذذ    : إمذا  ن يوذذن  طاامذا  ويذذأب ع إليذ  ا سذذاكعوكي يذ  اإلطاذذا     

 .(0) و غ   فهع  فضل وإن صال م  هذا الطاا  إواما  من نم    و غ  ا   و  ر  كأر    مطبعخ
 

 ابب ما يفسد الصوم
 :شرب الدخان:  142ص -
وشرب كل شيء   فإذا شر   ذاكرا  لوعم  فسأب صيام   ألن  شراب  الشه  : شرب الأبخانويأبخل ف الشرب   

 .(7)فهع شراب ضار مر    حبسب 
 :الع ج إىل جوفه من طريق القبل أو الدبرإدخال :  141ص -
وكذأن يذأبخل الاذالم   كذأن يذأباوب صرملذا  غذائرا  ف صسذأب    إل صعف  من  ب معض  مذن صسذأب  من  وصل شيبا       

  ا روب  ن النذو   ذاكرا  لوعم  فسأب صعم   وكان مدامأبا  لذله  ومهع ذله  إل صعف  من طريق اليبل  و الأب ر
 .(2) ن  قال : )) الويا  مما وخل (( 

ي طذذر إب ابألكذذل  و الشذذرب  و مذذا ييذذع  ميامهمذذا ممذذا يغذذذب وييذذعب  وذهذذ   اذذق  هذذل الالذذم إل  ن اإلنسذذان ب
 .(3)وهذا هع األقرب   لاأب  الأبليل  لد إفساو الويا   غ  ذله  اجلسأب كديعي  الطاا  والشراب

                                                 

  .وينظر : ما سبق ف ابب انيق  وا سأل  حتدام إل مايأب  ناي   050  10/051( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
  .103  10/102( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
 .7/1300ب  الامليلي ال ي  اإلسالمي و ولد  لعه  10/007.000( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)
  1270ينظذر : كشذ  ار ذاء ) .وقأب ضا   غذ  واملذأب مذن  هذل الالذم  إبسناو ضاي  صأبا   1/131والأبارقطين   1/115( روا  مرفع ا  البيهيي 2)

 .7/132وتغليق الداليق   (132( والدلخي  ) 0200
 ن  1/123وا ن ا نذر   (0710اه. وقأب وصل   ن  ا ن  يب شيب  )( تالييا  معقعفا   لد ا ن  ب2/137وروا  البخارب ف ابب انجام  ) فدح 

ومن   (532وروا   بأب الذر اق ) .وسنأب  صحيح . ن األ مش  ن  يب ضبيان  ن ا ن  بذذذاه –( 0وهع ف نسخد   ن األ مش  رقم ) –وكي  
 .و اضهم يوحح روايد    ن   مساعو. وهع مل يسم  من (  ن ا ن مساعو إبسناو رصال  ثيات من طريق ا راهيم  ن ا ن 0073طريي  الطرباي )

ومي ذن  ن ُيمذل قعهلمذا )) ال طذر ممذا وخذل ((   ولذيس ممذا وخذل ((  والعضذعء ممذا خذرم  وف قعل ا ن  باه وا ن مساعو  اوؤ )) ولذيس ممذا خذرم
 .فهذا هع ا دباور من قعهلما   لد ما وخل ماأبؤ اإلنسان مما يغذي 

( : )) و ذن ا ذن 225قذال ف الدلخذي  ) .(  ن  كان ي دحل وهع صذائم0732 نأب  يب واوو ) –رضي هللا  ن   –بت  ن  نس ( وي يأب هذا ما ث3)
نيذذذذذذذل األوطذذذذذذذار  50  0/30 او ا اذذذذذذذاو   025 -03/077وينظذذذذذذذر : جممذذذذذذذع  ال دذذذذذذذاوى  . بذذذذذذذاه ف شذذذذذذذا  اإلميذذذذذذذان للبيهيذذذذذذذي إبسذذذذذذذناو صيذذذذذذذأب ((

 .737-5/753الشرح ا مد    230/  2اإلرشاو  2/230
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 مذا اإل ذر  ،فإن اإلبر الع جية غري املغذية وكذلك التقطري يف العني واوذن وحنلو ذللك ال تفسلد الصليامو لي  
وتغيذذذ  الذذذأب   نذذذأب غسذذذيل ال لذذذد فإ ذذذا ت طذذذر ؛ ألن ذلذذذه ييذذذع  ميذذذا  الطاذذذا    ومثلهذذذا مليذذذن الذذذأب  ف اجلسذذذأب   ا غذيذذذ

 .(1)والشراب 
ألن وخذذذعل شذذذيء مذذذن السذذذائل الذذذذب ف  بذذذعؤ البخذذذاخ إل ا اذذذأبؤ غذذذ    واألقذذذرب  ن خبذذذاخ الر ذذذع ب ي سذذذأب الوذذذيا 

وب ملذذذرم ف   ومثلذذذ  : خبذذذار األكسذذذجع  (0)لشذذذه والييذذذع ب يذذذاول اب  واألصذذذل  يذذذاء الوذذذع  وصذذذحد   ميطذذذع   ذذذ 
وكذذله ب ملذرم   ألن ا اجعن وانشعؤ ب يأبخالن إل ا اذأبؤ  اسدامال ال رشاؤ وا اجعن وملشع السن ملال الويا 

ألن ذله لذيس    و إوخال منظار  و مهع  ف  ب صاء من صسم اإلنسان ولع من ال م  لد الوائم ف إوخال قسطرؤ
 .(7)وب ييع  ميامهما  اكل وب شرب

   و ا رهم ا رط  للش دع   و محرؤ الش ا  للنساء   و ا  يام  وكذله ب ملرم  لد الوائم ف اسدامال الأبهان
 .(2)ألن ذله كل  ليس اكل وب شرب   و الاطر
 احب الدم من الصائم::  191ص -

ولذع كذان   ب ي سذأب صذيام    و لغذ  ذلذه   ذ   و للدذرب   سذعاء كذان للدحليذل  و لي  فإن سح  الذأب  مذن الوذائم
 .(3)الأب  ا سحعب كث ا  

 ااتنياق الدخان: : 191ص -

                                                 

  052 -13/033جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ذن اب    25  23ظدور فداوى وار اإلفداء ا وري  ص  2/230( ينظر : اإلرشاو للساأبب 1)
جممذذع  فدذذاوى   واجمللذذس ارذذامس  شذذر  جمذذالس شذذهر رمضذذان : اجمللذذس الرا ذذ   شذذر  013-017قذذرارات وتعصذذيات جممذذ  ال يذذ  اإلسذذالمي ص 

 .002 -001  130 131  00/121  و 033  000 -10/002ن  ثيمع شيخنا ممأب  
 مذا إن كذذان جمذذرو    و كذذان يضذال إليذذ  مذعاو مغذيذذ   وان ذم السذذا ق ف شذأن تغيذذ  الذأب   نذذأب غسذيل ال لذذد هذع ف ملذذال مذذا إذا كذان الذذأب  يغذ        

  10/117ينظذر : جممذع  فدذاوى شذيخنا ممذأب  ذن  ثيمذع  .انالذ  فيذأب ييذال : إنذ  ب ي سذأب الوذيا  ف هذذ   إخرام الأب  مث إ اوت   اذأب توذ يد 
 .00رسال  ))  ملاويث الويا  (( ص   112

ألن البخذ  العاملذأبؤ ب تشذذدمل إب  لذد نوذ   شذر مليلذ  مذذن   ( و لذد فذرض وصذعل شذيء منذ  إل ا اذذأبؤ فذإن مذا يذأبخل ف ال ذم منذذ  يسذ  صذأبا  0)
وكمذا يا ذد  ذن ا ذعاو ال يميائيذ  الذه ُيدذعب    د  ن اليس  من ا ذاء الذذب يبيذد ف ال ذم  اذأب ا ضمضذ كما يا   وهذا يا د  ن   السائل الأبوائي

وهذع صذائا للوذائم  ذال كراهذ    كما  ثبدت ذله الدحليالت ال يميائي    فإن  ُيدعب  لد اان معاو كيميائي    ليها  عو السعاج إذا كان من األراج
  جممذع  فدذاوى شذيخنا ممذأب  ذن  ثيمذع 053 13/052و ينظر : جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايذا  ذن اب   .م لد الوحيح من  قعال  هل الال

 .01  00رسال  ))  ملاويث الويا  (( ص   10/000-010
ي  اإلسالمي قرارات وتعصيات جمم  ال   050  13/030جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب    032( ظدور فداوى وار اإلفداء ا وري  ص 7)

 .733-731  10/017  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 012ص 
 .733  002  -10/000( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
وفيهمذذا  ن   030 -10/030جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع   032 -13/030( جممذذع  فدذذاوى وميذذابت شذذيخنا  بذذأب الاايذذا  ذذن اب  3)

وصذذاء ف فدذذاوى اللجنذذ    واألقذذرب مذذا ذكذذر   ذذال   قياسذذا   لذذد انجامذذ   في طذذر  ذذ    مذذا ال ثذذ  الذذذب يضذذا  البذذأبن  هذذع اليليذذلالذذذب يا ذذد  نذذ  
 .و خذا  اببملدياط  راءؤ للذم  ((  خروصا  من ارالل  فإن  ييضي ذله اليع   : )) إن كان ما  خذ كث ا   رفا   10/057الأبائم  
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   و اسدنشق الاامل  و غ   وخان ا وان  مل ي سأب صع   ملأب منهم  و لي  فإذا تطاير الطحع إل مللق الطحان    
كمذذن اسدنشذذق البخذذعر مدامذذأبا  فعصذذل إل    مذذا إن تامذذأب الوذذائم اسدنشذذاق الذذأبخان  (1)أل ذذم غذذ  مدامذذأبين لذذذله 

 .(0)فإن  ي سأب صعم    صعف 

 ابب صيام التطوع
 تعيني يوم عاشوراء حبسب رؤية ه ل شهر حمرم::  193ص -
وهلذذا ينبغذي للمسذلمع انذرص  لذد ترائذي هذالل هذذا   وتايع يذع   اشذعراء ي ذعن حبسذ  رهيذ  هذالل شذهر مذر  

فيوذذع  مذذ  اليذذع  الذذذب يغلذذ   لذذد   (7)فينبغذذي للمسذذلم  ن ُيدذذاط    لذذد ترائيذذ  فذذإن مل يذذر لاذذأب  ملذذرص النذذاه  الشذذهر
فذال ي عتذ  األصذر الاظذيم الذذب ورو ف   لي عن قأب صا  هذذا اليذع   ييذع  ويعما   اأب   الظن  ن  اليع  الااشر يعما  قبل 

 .ملق من صا  هذا اليع 
 تعيني أايم البيض حبسب رؤية اِ ل::  194ص -

فيامذل   لاذأب  ترائذي النذاه لذ   ل ذن إذا مل يذر اهلذالل ف  ول الشذهر    البيق ي عن حبسذ  رهيذ  اهلذاللوتايع  ا
 .(2) مال   غال  الظن   من يريأب صيامها ابلديع 

 ختصيص ليلة ابع وعيرين بعمرة: : 155ص -
اء هذذذ  الليلذذ  وغ هذذا مذذن فيسذذدح  إمليذذ  و رصذذد ليذذايل الاشذذر الذذه تدحذذرى فيهذذا ليلذذ  اليذذأبر : ليلذذ  سذذب  و شذذرين     

: )) مذن قذا  ليلذ  اليذأبر إميذا   واملدسذااب  غ ذر لذ  مذا تيذأب  مذن ذنبذ  (( مد ذق  ليذ   ليعلذ     ليايل الاشذر  ييذا  الليذل
أل ذم تركذعا    ما ما ي ال  كث  مذن النذاه ف هذذ  األ مذان مذن اوذي  ليلذ  سذب  و شذرين  امذرؤ فهذذا مذن البذأب   (3)

 .(5)وخوعها  اباوؤ مل يرو ف الشر  اويوها  ا   –وهع الييا   -لليل  ا شرو  ف هذ  ا
 

 ابب االعتكاف
 االعتكاف يف املصليات: :  151ص -

                                                 

 .021-10/033مأب  ن  ثيمع ( جممع  فداوى شيخنا م1)
 .10/001( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
 .207  13/200( جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب  7)
 .13/727( جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب  2)
  .(350( وصحيح مسلم )1001( صحيح البخارب )3)

ألن مذن   : ))  مذا اوذي  ليلذ  سذب  و شذرين مذن رمضذان  امذرؤ فهذذا مذن البذأب  00/051فداويذ  ( قال شيخنا ممأب  ن  ثيمع كما ف جممع  5)
وه بء خال عا  .ا  ان -5 .الامان -3 .ال ي ي  -2 .اليأبر -7 .اجلنس -0 .السب  -1شرط الاباوؤ  ن ت عن معافي  للشريا  ف  معر سد  : 

 033  00/032و   00/50وينظر : ا رصذ  ن سذ   ...((.و هذا خطأ  ببا   شرو ي  الامرؤأل م لالعن ليل  سب  و شرين س  ا دا ا  ابلسب 
 (.1031و تنظر ا سأل  )
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كا وذليات ف الذأبوائر    و لي  فإن  ب يوح اب د ال ف ا وليات الذه مل جتاذل مسذاصأب وائمذ  ومل تعقذ  لذذله    
ومهذذع ذلذذه ممذذا يوذذلد فيذذ  ف غذذرل  و صذذابت مل   يات الذذه ف السذذجعنوا وذذل  ومذذأباره البنذذع والبنذذات  ان عميذذ 

وكا ولد الذب تدخذ  ا ذر ؤ   وإمنا يولد فيها لذاأب  وصعو مساصأب مبني  واخذل هذ  األماكن  او  للوالؤ  صال
 .(1)ألن هذ  ا وليات ليست مساصأب ب ملييي  وب مل ما    واخل  يدها

 العتكاف ابجلوال:قلة الك م يف حالة ا :154ص -
فينبغذي لذ    ينبغي للماد   ) اصدناب ماب ياني  من قعل و فاذل ( ألن اب د ذال لذاو  ا سذجأب للابذاوؤ ) و (     

كاإلكثذار مذن ال ذال  مذ  مذن ملعلذ  ف   (0) ن يارض  ما سعى ذله مما يضي   لد ا اد   وقدذ  مبذا ب فائذأبؤ لذ  فيذ 
  وب اه ابليليل من ذله كل  إذا كان ف  مر ممعو  ي لم  ف اهلات  اجلعال و م  من    و م  من ياور   ا سجأب

 .(7)ومل يشعش  لد من ملعل  
 اخلروج من املسجد لقضاء احلاجة: : 159ص -

 و   وارذروم لإلتيذان مبأكذل ومشذرب  غذائط ارذروم ليضذاء اناصذ  مذن  ذعل  و ومن ارروم الذب ب أب لذ  منذ  :
 و كذذان إوخذذال     إذا مل لذذأب مذذن ُيضذذر ا لذذ   و كذذان  كلذذ  ف ا سذذجأب خيذذل اب ذذروءؤ ف مليذذ لألكذذل  و الشذذرب ف  يدذذ

 .(2)ومهع ذله    و كان إوخال  ي وب إل تلعيث ا سجأب  كما ف ا سجأب انرا    الطاا  مما مين  من  ملراه ا سجأب

                                                 

 ذن ا ذن  بذاه  نذ  سذبل  ذن امذر ؤ صالذت  ليهذا  ن تاد ذ  ف مسذجأب  7/135وال ذرو    0/322روى ملذرب ف مسذائل  كمذا ف شذرح الامذأبؤ (1)
 ))وقذال ا ذذن م لذذح :   ((ب ا د ذذال إب ف مسذجأب تيذذا  فيذ  الوذذالؤ    غذق األ مذذال إل هللا تاذال البذذأب و    أب ذذ  ))ن سذها ف    يدهذذا   فيذال : 

 .من طريق آخر 2/715وروا  البيهيي  .((إبسناو صيأب 
  من  راو وخعل  اأب ذكر   ن مسجأب ا ر ؤ ف  يدها ليس مبسجأب ملييي  وب مل ما  ؛ ألن  مل يعق  ومين 310  5/311وقال ف الشرح ا مد     

ومثذل ذلذه ))قذال :   البيت للوالؤ في  ويوح لبث انائق واجلن  في  وب تشر  ل  حتي  ا سجأب ولع  البي  والشراء في  وكل ما مين  ف ا سجأب
ادذذرب هلذذا مل ذذم وكذذذله موذذليات النسذذاء ف مذذأباره البنذذات ب ي  ا وذذليات الذذه ت ذذعن ف م اتذذ  األ مذذال ان عميذذ  ب يثبذذت هلذذا مل ذذم ا سذذجأب

 .((ا  أل ا ليست مساصأب ملييي  وب مل م  ا سجأب
   والراصح  ن  مرسل  وهع ملأبيث  ا  ف اب د ال وغ    ((من ملسن إسال  ا رء ترك  ماب   ياني   ))( وقأب اسدأبل  اق ال يهاء هنا حبأبيث : 0)

 .ر : صام  الالع  وان م ) شرح انأبيث الثاي  شر (ينظ .كما رصح ذله يا   من ان ا   كأمحأب وا ن ماع والأبارقطين وغ هم
 .02/32  و 00/130( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)

وقأب ات يعا  لد   وفسرها الاهرب ابلبعل والغائط   او مسلم : ) إب ناص  اإلنسان ( ))ف شرح انأبيث السذا ق :  2/037( قال انافظ ف ال دح 2)
ويلدحذق  مذا اليذيء وال وذأب  ذن   ولذع خذرم هلمذا فدعضذأ خذارم ا سذجأب مل يبطذل  كاألكذل والشذرب   ل عا ف غ  ا مذن اناصذاتاسدثنائهما  واخد

 .00/132  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 300ص -303وينظر : قضاء األرب ف  سبل  ملل  للسب ي ص  ((.. .املدام إلي 
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 اجمللد الثاين
 كلتلاب احلج والعمرة

 له من أداء احلج:حكم من منعته دولته أو كفي:  151ص -
 .من مناد  وولد   و ك يل  من  واء انج فال ملرم  لي  ف أتخ  انج    
 .ألن األوامر ف الشر  جت  ا باورؤ إل امدثال ما  مر    فيها فانج والامرؤ واصبان  لد ال عر   
 و  نأب    (1)كان يامل  نأب وول    سعاء   و صهذ   مل   كذأبين   ل ن إن من  ا سلم مان  من  واء انج  لد ال عر   

فال ملرم  لي  ف   (7) و لغ   ذله    و  نأب غ  ا   و مناد  وولد  من  صل تنظيم ا سافرين إل انج  (0)ك يل 
 .ألن  ماذور  أتخ  انج

 أذع احلجاج ابملزامحة::  151ص -
 . من ال سعق الذب ل   لد انام اصدنا   :  ذى انجام ف ملال الاملا   

و ذذذأب  الرفذذذق مبذذذن ملعلذذذ  ف ملذذذال   ومذذذن ال سذذذعق الذذذذب لذذذ   لذذذد انذذذام  ن لدنبذذذ  ف ملجذذذ  :  ذيذذذ  النذذذاه اب اامحذذذ 

 يُلللللْؤُذونَ  َوالَّللللِذينَ  ليعلذذذذ  تاذذذذال :   ألن  ذى ا سذذذذلم مذذذذر    و غذذذذ  ذلذذذذه   و رمذذذذي اجلمذذذذرات   و السذذذذاي  الطذذذذعال

  وممذا ي سذ  لذ   ن [32األملذااب : ]   ُمِبين لا َوِإمْث لا بُلْهتَلا    اْحَتَملُلوا فَلَقلدِ    َسلُبوااْكتَ  َما ِبَغرْيِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِننيَ 

  ابن اذذال وشذذأب  ضذذالت –وابألخذذ   نذذأب رمذذي اجلمذذرات  – اذذق ا سذذلمع ف هذذذ  األ مذذان أييت ف ملذذال الاملذذا  
ومثلذذ   –ابن اذذال وشذذأب الاضذذالت وب شذذه  ن ذلذذه األذى وهذذذا   وكذذأن ا سذذلمع الذذذين  مامذذ  خذذرال ب يهذذدم  ذذم

ولاذل ملجذ    وممذا يذني  ملذج ا سذلم  كلذ  مذن األمذعر احملرمذ   –سباب انجام  نأب الدأذب ف ملال الاملذا   و غذ   
 غ  مربور.

 ما يتعلق ابالاتطاعة::  159ص -
 .من ابسدطا    ن كان ف  الو انرمع  ن لأب  صرؤ محل  انج     

:  ن لأب  صرؤ -ا مل   الار ي  الساعوي   –لاور ف ملق من كان واخل هذ  البالو ومن ابسدطا   ف هذا ا
ومن ابسدطا   ف ملق من كان خارم هذ  البالو :  ن لأب  صرؤ ا طعل فمن مل لأبها مل ل   لي    (2)محل  انج 

                                                 

 .51-01/30مع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع جم  11/115( فداوى اللجن  الأبائم  1)
ينظر :  .فال ملرم  لي  ف انج ولع منا   مل  من ذله   ما إذا كان ف إصا ؤ  وهذا فيما إذا من  من انج من  صل تطل   مل  لعصعو  في        

  .01/100داوي  ينظر ف جممع  ف  ولشيخنا ممأب  ن  ثيمع ت ويل ف ذله  11/113فداوى اللجن  الأبائم  

 .57  50  33  01/35  جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 107  100/ 13( جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب  0)

  .01/157( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)
 .733  01/112( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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 .انج
 حج اخلادمة::  115ص -

ن هلا ف الس ر للحج  ال مر  ولع كانت سدسافر  لد طذائرؤ  و مذ  ب لع  لعيل ا ر ؤ وب ل  يل اراوم   ن أيذ     
 .محل  كلها نساء

 حج املرأة دون حمرم: : 115ص -
ومن حتر   لي   لد الدأ يأب   وهع  وصها  وصعو مرمها) ) للمر ؤ ( مل  ل  انج  ليها (  ب يش ط)ويادرب     
و يب  وصها   كأخيها من الرضا    مواهرؤ( كرضا   و (1)مباح ) و سب   ( كا ن ا ر ؤ و  يها وإخع ا ومهعهم نس 

 .(0)مد ق  لي  ((ب تسافر ا ر ؤ إب م  ذب مر   )):  ليعل    و وم ا ندها ومهعهم
وهذا انأبيث وشعاهأب  كلها تأبل  لد حتر  س ر ا ر ؤ للحج  ال مر   سعاء كان هذا الس ر  لد سيارؤ  و طائرؤ    

لامذع  هذذ  األملاويذث وألن   وسعاء كان ماها نساء ثيات    ب  وسعاء كان الطريق مأمع      ب  ها و قطار  و غ  
وحتدام ا ر ؤ في  إل مر  يرافيها ف كث    وينديل في  انام من معض  إل آخر  وتطعل مأبت   انج يطعل س ر  غالبا

  ؤ وب ل  يذل اراومذ   ن أيذن هلذا ف السذ ر إل انذج  ذال مذر وهلذا فإنذ  ب لذع  لذعيل ا ذر  .من   مال انج وتنيالت 
كمذا أتمث هذي إذا    فذإن  ذن هلذا فهذع آمث  (7) و غ  ذلذه    و ف محل  كلها من اراومات  ولع كانت ف محل  مأمعن 

 .-إن شاء هللا تاال  –كما أييت  يان  قريبا     سافرت للحج  ال مر 
  لة:حكم من حج بدون مح : 111ص -
  .من ملج من ال يراء ف هذ  األ مان  أبون محل  ملج  و م  غ  مطعل صح ملج      

فإذا كل  ن س  وملج صح   فهع ب ل   لي  رفيا      ) ويوح ( انج ) من غ  ا سدطي  ( كال ي  إذا ملج
 .ملج 
ا مل   الار ي   –هذ  البالو  ولذله فلع كل  ال ي  ن سذ  فحج ف وقدنا هذا م  غ  محل  إذا كان من  هل    

 .(2)وب ملرم  لي  ف    ذله   فحج  صحيح   و ملج  أبون مطعل إذا كان من خارم هذ  البالو  -الساعوي  
 ابب املواقيت

                                                 

فلذذيس مرمذذا    ومثلذذ  ا ال ذذن  فذذال يسذذب  احملرميذذ  مذذ   نذذ  يعصذذ  الدحذذر  ا   ذذأب  نذذأب  اذذق  هذذل الالذذم   ندهذذاكذذأ  ا ذذاي  ذذا وا   (  مذذا السذذب  احملذذر 1)
 .وإن كانت ا الَ َن  تعص  الدحر  ا   أب  للمال ن 

 يب وشذاهأب آخذر مذن ملذأبيث   ولذ  شذاهأب مذن ملذأبيث  يب هريذرؤ .( مذن ملذأبيث ا ذن  بذاه1721وصحيح مسذلم )  (1250( صحيح البخارب )0)
وف روايذذذ  ف   وف روايذذذ  ف ملذذذأبيث  يب سذذذايأب )) يذذذعمع ((  وف روايذذذ  ف ملذذذأبيث  يب هريذذذرؤ )) مسذذذ ؤ ليلذذذ  (( .وكال ذذذا ف الوذذذحيحع  سذذذايأب

 .ملأبيث  يب هريرؤ ورواي  ف ملأبيث  يب سايأب )) ثالث   ا  ((
جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن   727  15/730لاايذذا  ذذن اب  جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا  بذذأب ا  22  23( ظدوذذر فدذذاوى وار اإلفدذذاء ا وذذري  ص 7)

 .100  115  02/20و  003 -101  01/127 ثيمع 
  .02/53( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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 :أمساء هذه املواقيت املعاصرة وبيان املسافة اليت بني كل منها وبني مكة ابلكيلومرت : 111ص -
وقأب وصل إلي      وهع قري  من ا أبين  النبعي ((  يار  لي  ))نلي   ( ويسمد اآلن ) ومييات  هل ا أبين  ذو ا*   

 . مرا ا ف هذا العقت
  وهي  لأبؤ قريب  من اجلح    ) و ( مييذات )  هل الشا  وا غرب ومور اجلح   ( وُير  الناه اآلن من را ف*   

 .كم  000ويباأب  ن م   
 .كم  20  ويباأب  ن م   ((الساأبي   ))ويسمد اآلن   م ()و( مييذات  هل ) اليمن يلمل*   
 .كم  (( 20 ))ويباأب  ن م     ((السيل ال ب   ))ويسمد اآلن   ) ولنجذأب قرن ( الثاال *   

 ويأبل هلذ  ا عاقيت ا  اني  : ما روا  البخارب ومسلم  ن ا ن  باه رضي هللا  نهما قال : وقت رسعل هللا 
هن هلن و ن  تد  ليهن ))وقال:   وألهل اليمن يلملم  وألهل جنأب قر     وألهل الشا  اجلح      انليألهل ا أبين  ذ

مد ق  ((مل   هل م   من م    ومن كان وون ذله فمن مليث  نشأ  من غ   هلهن ممن  راو انج والامرؤ
 .(0)وهذ  ا عاقيت جمم   ليها  ع  هل الالم  (1) لي 

ذات  رق  ))كأهل الاراق مييا م الذب ُيرمعن من  هع    فالذين أيتعن من صه  الشرق ) وللمشرق ذات  رق (*  
ووليل هذا ا ييات : ما روى البخارب  ن ا ن  مر  ن   (7)كم  20ويباأب  ن م     ((الضريب   ))ويسمد اآلن   ((

قال :   وهع صعر  ن طريينا     ملأب ألهل جنأب قر  فيالعا : ا  م  ا  منع إن رسعل هللا    هل الاراق  تعا  مر
 .(3)وهذا ا ييات جمم   لي   ع  هل الالم  (2)فحأب هلم ذات  رق  فانظروا ملذوها من طريي م

 :احلج: من مر فوق ش ء من املواقيت ابلطائرة وهو يريد  113ص -

                                                 

 .(1121وصحيح مسلم )  (1302( صحيح البخارب )1)
 .2/107الشرح ال ب    0/353اإلقنا  لل اسي   13/120الدمهيأب   32( اإليا  ص0)
 ((انذذج  ))ورسذذال    002  1/007( ينظذذر ف حتأبيذذأب هذذذ  ا سذذافات وف غذذ  ذلذذه ممذذا يدالذذق  ذذذ  ا عاقيذذت : مذذا  ليدذذ   لذذد ابقنذذا  ب ذذن ا نذذذر 7)

 .7/0102وال ي  اإلسالمي و ولد  للأبكدعر وهب  الامليلي   للأبكدعر  بأبهللا الطيار
  (5503ألهل الاذراق مذن ملذأبيث صذا ر و بذأبهللا  ذن  مذرو  نذأب  محذأب ) ((ذات  رق  ))قت و  وقأب ورو  ن النو  .(1371( صحيح البخارب )2)

إب  ن الذذراوب شذذه ف رفاذذ . وورو  يضذذا  مذذن   ( مذذن ملذذأبيث صذذا ر1127وروا  مسذذلم )  (1320ومذذن ملذذأبيث انذذارث السذذهمي  نذذأب  يب واوو )
ينظذذذر ف ييذذذ  هذذذ  األملاويذذذث : شذذذرح اآلاثر  .هذذذل الالذذموكلهذذذا فيهذذا كذذذال  أل  ومذذذن ملذذأبيث  نذذذس  ومذذذن ملذذذأبيث ا ذذن  بذذذاه  ملذذأبيث ا ذذذن  مذذر

الدلخذي    (312البلذع  مذ  الدبيذان )  12 - 3/10طذرح الدثريذ    12 - 0/10نو  الراي    127 - 13/120الدمهيأب   110  0/112
(050 - 030). 

 .0/352  واإلقنا  لل اسي 3/12وينظر: طرح الدثري   .13/127( الدمهيأب 3)
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وصذ    عق م ان مذاذ هلا و مر ف  فمر من فعق هذ  ا عاقيت  ومن مر  و ملاذى هذ  ا عاقيت وهع ف الطائرؤ     
 .وألن هلعاء الشيء مل م قرار   نأبيث ا ن  باه وقعل  مر السا يع  (1) لي   ن ُير  إذا مر من فعقها 

 :يتأتخري اإلحرام حىت يصل إىل جدة أو غريها من البلدان اليت داخل املواق:  113ص -
سعاء كان قأب  صأبؤ من طريق اجلع  و   ول إل صأبؤوب لع   ن يريأب انج  و الامرؤ  ن ي خر اإلملرا  مل  ي    

 و مر ابلطائرؤ من فعقها  و من فعق ما هع    ل ل   لي   ن ُير  إذا مر  ذ  ا عاقيت  و ملاذاها  البحر  و الرب
 .   (0)ماذ هلا ألن  ل  اإلملرا  إذا مر اب ييات  و مبا ُياذي  كما سبق

اخل ا عاقيت من  صل ملاص  ف هذا البلأب ويريأب انج  و الامرؤ  اأب اندهائها  ن لع   ن كان مسافرا  إل  لأب و   
 ي خر اإلملرا  مل  تندهي ملاصد  مث ُير  من هذا البلأب...

   إذا كان اإلنسان مسافرا  إل صأبؤ  و غ ها من البلأبان اله واخل ا عاقيت وكان س ر  من  صذل ملاصذ  ف هذذا البلذأب
فإن  ب ملرم  لي  ف  ن ي خر اإلملرا  إل  ن يندهي   وهع يريأب انج  والامرؤ  اأب ذله   ا و غ     و  مل  كدجارؤ

  ألنذ  ف انيييذ  مل يذرو انذج  و الامذرؤ إب ف هذذا العقذت  مث ُيذر  منذ  إذا  راو السذ ر إل م ذ   من إقامدذ   ذذا البلذأب
 .(7) ما وقت مرور  اب ييات فهع يريأب البلأب الذب هع مدج  إلي 

وهلو آمث إن كلان  لن ال يسلتحق  ،: من جتاوز امليقات غري حمرم لعلدم محلله تصلريى احللج فعليله دم 115ص -
 هذا التصريى...

(  اأب إملرام  )  و مل يرص  ( ألن  ترج واص  اإلملرا  من   فالي  و  سعاء رص  إل ا يياتفإن  ملر  من وون)    
 و ترك  فليهرق   من نسي من نس     شيبا   )) ن  قال :  –  نهما رضي هللا –وقأب ثبت  ن ا ن  باه   ا ييات
كالذين ُيرمعن ف هذا الاور  اأب    (3)واألقرب  ن الأب  إمنا ل   لد من  ملر  من وون ا ييات مدامأبا   (2)((وما  

لعا مخس سنعات أل م مل ي م  لبال تناهم الشرط  من وخعل م    سب   ذأب  محلهم تواريح انج  جتاو  ا ييات
الذب هع من ا ارول   و خال دهم  مر وبؤ األمر  فه بء آاعن لدجاو هم للمييات  غ  إملرا    اأب ملجهم السا ق

                                                 

فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ  ابلذذذراض   72قذذذرارات وتعصذذذيات جممذذذ  ال يذذذ  اإلسذذذالمي جبذذذأبؤ ص   22  23مذذذ  ال يهذذذي مب ذذذ  ا  رمذذذ  ص ( قذذذرارات اجمل1)
– 01/700و  13/023جممع  فداوى شذيخنا ممذأب  ذن  ثيمذع   22  15/27فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب    131  177– 11/102

  .02/171  و722 – 720  733  705
  20 – 13/07فدذاوى شذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب    173  11/103فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ    22  23ارات اجملمذ  ال يهذي مب ذ  ا  رمذ  ص ( قر 0)

 .7/0100ال ي  اإلسالمي و ولد    02/122جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 
وف ا سذأل    250   فداوى ورسائل الشذيد  بذأبالر اق   ي ذي ص 002 - 003/ 0( ينظر : رو احملدار ب ن  ا أبين  كداب انج ابب اجلناات 7)

 – 07/  13وينظر : جممذع  فدذاوى شذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب    713 – 711/  01قعل آخر ينظر: ف جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 
05. 

 او ماله ف روايدذ  :  .من طرق  ن  يعب    0/022رقطين وروا  الأبا   ن  يعب  ن سايأب  ن صب   ن ا ن  باه 1/210( روا  اإلما  ماله 2)
 . وإسناو  صحيح.((قال  يعب: ب  ورب قال: ترج   و نسي  ))

 .( إن شاء هللا تاال1120( ينظر : ما سيأيت ف ا سأل  )3)
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وما ينجم   وهي : من  ا وملا  انجام ف مشا ر انج    ألن  مبين  لد مولح  شر ي (1)الذب جت  طا دهم في 
 ل ذله و  ل ك  اإلملرا  من ا ييات. ن ذله من م اسأب و ضرار  ول   لد من فا

 :بيع تصاريى احلج من قبل من أعط  إايه ليحج به:  115ص -
  ُير   لد ا سلم الذب   طي تورُيا  للحج  ن ييع   بيا   لد غ   ليحج    هذا الذب اش ا    
 :بيع عقود ومهية يتحايل هبا الناس للحصول على تصاريى احلج:  115ص -
 .صحاب محالت انج  ن يبياعا  يعوا  و ي  للحج يدحايل  ا الناه للحوعل  لد تواريح انجُير   لد    

 
 ابب اإلحرام

 :: يستحب االشرتاط ملن ليس معه تصريى للحج وخييى من منع اليرطة له من دخول مكة 119ص -
فإنذ     توذريح ماذ  مذن انذجوكما ف ملال كعن انام ب توذريح ماذ  للحذج ف هذذا العقذت الذذب مينذ  فيذ  مذن ب    

 .(0)فإذا من  من انج ملل إملرام  وب شيء  لي  بش اط    يسدح  ل  ابش اط
 :: ال يستحب االشرتاط من أجل حوادث السيارات 125ص -

ألن   فذذذإن ابشذذذ اط ملينبذذذذ ب يسذذذذدح   وإمنذذذا ألصذذذل األمذذذعر ا ادذذذذاوؤ   مذذذا إذا مل ي ذذذن انذذذام خيشذذذد مذذذذن مذذذان     
وهلذذا ب يسذدح  للحذام  ن   كمذا سذبق   ط إمنا ورو ف ملق ا ريق الذب خيشد  ن مينا  مرض  من إتا  انجابش ا

 .(7)ألن ملعاوث السيارات قليلذ  إذا قعرنت   ثرؤ السيارات   يش ط من  صل ملعاوث السيذارات مثال
 

 ابب حمظورات اإلحرام
 ما يدخل يف املخيا::  111ص -
فول  لد قأبر  ضع من   ضاء اإلنسان حبيث  ن اإلنسان  نأب لبس  ل  يأبخل الاضع فيذ    ا خيط هع كل ما     

ومن ذله اليمي  الذب يلبسذ  النذاه اليذع  ف   سعاء كان ت ويل  خبياط   و نشا  و  غ  ا  ألن  م ول  لد قأبر 
  (2)وذذل  لذذد قذذأبر وسذذط الرصذذذل واإل ار الذذذب ف  وال نيلذذ   ومذذن ذلذذه اجلبذذذ   ويسذذمعن  )) الثذذعب ((   ذذالو انذذرمع

كجذذعارب    ومذذن ذلذذه مذذا فوذذل  لذذد قذذأبر كذذ  الرصذذل .ومهعهذذا  وا شذذاحل  والبالطذذذع  وال ذذعت  والسذذراويل  والبنطلذذعن
   ومذذذا فوذذذل  لذذذد قذذذأبر اليذذذأب   وكذذذالرابط الطذذذو ا  وذذذل  لذذذد قذذذأبر اليذذذأب  وغذذذ  ذلذذذه  الذذذه تسذذذمد ))وسذذذعه((  اليذذذأب

                                                 

  .07/270و  00/120و  733  01/112( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
 .01/735ممأب  ن  ثيمع ( جممع  فداوى شيخنا 0)
 .71-00/00( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)

وف ا سذذذذذأل  قذذذذذعل آخذذذذذر ينظذذذذذر ف جممذذذذذع  فدذذذذذاوى شذذذذذيخنا ممذذذذذأب  ذذذذذن   ( ينظذذذذذر رسذذذذذال  )) اإلملذذذذذرا  ابإل ار ا خذذذذذيط (( للذذذذذأبكدعر إ ذذذذذراهيم الوذذذذذبيحي2)
 .172  00/177 ثيمع
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وكذالرابط   وارذ   والبسذطار  وكذالبعت  اله تسذمد ))كنذاور((  (1)امات وكاجل  اله تسمد ))شراب((  كاجلعارب
 الطو ا  ول  لد قأبر اليأب  وغ  ذله.

لللبس الرجللل املخلليا إذا لبسلله مللن أجللل أن ال متنعلله اليللرطة مللن دخللول مكللة إذا كللان مل يكمللل :  111ص -
 :مخس انوات بعد حجه السابق

 و لذبس شذيبا     و غ  ذا ممذا فوذل  لذد قذأبر  ضذع مذن   ضذاء اإلنسذانو لي  فذإن مذن  ملذر  ف قمذي   و صبذ       
ألنذ  مل ي مذل    سب   أب  محل  توريح انج  من ذله وهع مر  من  صل  ن ب تنا  الشرط  من الأبخعل إل م  

ألنذذ    ذرومرت بذذا  مظذذعرا  مذذن مظذذعرات اإلملذذرا   غذذ   ذذ  مخذذس سذذنعات  اذذأب ملجذذ  السذذا ق يادذذرب  اصذذيا  هلل   الذذ  هذذذا
 ومثل ه بء : كل من لبس هذا احملظعر مدامأبا .  كما سبق  يان   نأب ال ال   لد ا عاقيت ا  اني   (0)من  حبق 

 :لبس اليرط واوطباء وحنوهم للمخيا حال إحرامهم:  111ص -
ن إن كذان ل ذ ولذ   لذيهم فأبيذ  فاذل احملظذعر  ب ملرم ف لذبس الشذرط واألطبذاء ومهذعهم للمخذيط ملذال إملذرامهم    

كأن يلبس   رض  و  رو شأبيأب  و ألن  مل لأب لباه اإلملرا   و ألن طبياذ   ملذ  تلامذ     لبس  ناص  مأذون فيها شر ا  
 .ل ن ل   لي  فأبي  فال احملظعر  فال إمث  لي  (7)ومهعهم   و األطباء  كالشرط    ذله

 :كالرابط الطيبلبس ما مل يفصل على قدر العضو ولو كان فيه خياطة،  :  111ص - 
فذال ملذرم  ليذ  ف لذبس   إذا لبس احملر  ما مل ي ول  لد قأبر الاضع فال ملرم  لي  ف ذله  ولع كذان فيذ  خياطذ    

  (2)وير طذ   الصذق  و مهذع    وب ف لبس اناا  الطذو الذذب يل ذ   لذد  هذر   رابط طو يل   احملر   لد يأب   و ركبد 
  .راتوالنظا  (3)وب ف لبس السا   

 :: لبس قطعة قما  يلفها احملرم على عورته مث يربطها على واطه 112ص -
ألن ييذ  هذذ  األشذياء  وب ملرم  لي   يضا  ف لبس قطا  من قماش يل ها احملر   لد  عرت  وير طهذا  لذد وسذط     

  .وهللا   لم –ضع وليست مما فول  لد قأبر    مث ير طها  و ميس ها مبا ذكر  إمنا يل ها احملر   لد صسأب 
 :: لبس اإلحرام الذي فيه الصق ييبه اِميان 112ص -
 :: لبس إزار فيه الصق لسك أطرافه بعضها ببعض من أع ه  إىل أافله 112ص -
 :: شد الرداء مبيابك من أع ه إىل أافله بعد لبسه له 112ص -

                                                 

 .120 00/177مع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع ( ينظر ف ا ن  من لبس اجلامات للمحر  : جم1)
 .121  00/120( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)

 .722  11/127( ينظر ف صعا  لبس ا خيط  ن ت رض  لي  طبيا   مل  ذله : فداوى اللجن  الأبائم  7)

 .120 00/170( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
 .00/130جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   13/103 بأب الاايا  ن اب   ( جممع  فداوى شيخنا3)
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  اهلميذذان ) ال مذذر ( الذذب يشذذأب  ذذ    لذذد اإل ار وكذذان هذذذا الالصذذق يشذب   (1)اإل ار الذذذب فيذذ  بصذق ب ملذرم ف     
فهذا لال هذا اإل ار م وال   لد    ما إن كان هذا الالصق ميسه  طرال اإل ار  اضها  باق من   ال  إل  س ل 

فهذذذذا لالذذذذ  كاجلبذذذذ   و   ومثلذذذذ  شذذذذأب الذذذرواء  اذذذذأب لبسذذذ  مبشذذذذا ه مذذذذن   ذذذال  إل  سذذذذ ل   فذذذذال لذذذع  قذذذأبر  سذذذذ ل البذذذأبن
 فال لع  كذله.  (0)اليمي 

 :من مر فوق امليقات وهو يف الطائرة وقد نس  م بس اإلحرام مع العفش:  112ص -
مذن مذذر فذذعق ا ييذات وهذذع ف الطذذائرؤ وقذأب نسذذي مال ذذس اإلملذرا  مذذ  الا ذذش  و مل ينذع الامذذرؤ إب ف الطذذائرؤ ولذذيس     

 لذد  هذر  وصذأبر  ملذ  يوذل إل ا طذار ولذأب ول   ن يلذ  ثع ذ   و الاغذ    ما  مال س إملرا  صا  ل  لبس السراويل
  (7)اإل ار والرواء

 :: جيوز للرجل لبس الكمامة اليت تغط  الفم واونف 111ص -
  و ليذ  (2) نذ  غطذد وصهذ  وهذع مذر  -رضذي هللا  نذ   -وقذأب ثبذت  ذن  ثمذان    ما وصذ  الرصذل فيجذع  لذ  تغطيدذ    

 .(3)ن  فيجع  للرصل لبس ال مام  اله تغطي ال م واأل
 :تغطية اوذنني حال اإلحرام -

وهذا هع   لاأب  الأبليل اليعب ف ا ن  من ذله  وذه   اق  هل الالم إل صعا  تغطي  األذنع ملال اإلملرا 
 .األقرب

 :ااتعمال الصابون املعطر ومعجون اوانان املعطر واملناديل املعطرة حال اإلحرام : 111ص -
وب   والذذذذب يسذذذمد )) الوذذذا عن ا اطذذذر ((     ن يسذذذدامل الوذذذا عن الذذذذب فيذذذ  طيذذذ وهلذذذذا فإنذذذ  ب لذذذع  للمحذذذر     

 .(5)وب  ن يشرب اليهعؤ اله فيها    ران   وب ا ناويل اله فيها طي   ماجعن األسنان الذب في  طي 
                                                 

 .هذ05/10/1202( ف 00252( ينظر : فدعى اللجن  الأبائم  رقم )1)

  ل  فإن  لع خاط مر  الرواء  اأب لبس  . و كعن  إمنا فول  لد قأبر الاضع  اأب لبس  ب أتث  ل 00/173( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
وكذذذله لذذع خذذاط مذذر  اإل ار  اذذأب لبسذذ  لذذ   لذذد قذذأبر وسذذط  وفخذيذذ  وسذذاقي  إب ذذرؤ مل لذذا  وكذذعن    لذذد قذذأبر اليذذأبين والرقبذذ  والوذذأبر إب ذذرؤ مل لذذا

 . و كعن الد ويل  اأب اللبس ب أتث  ل  فاحملر  ممنع  من لبس ا خيط مطليا  الد ويل  الصق  و مشا ه

 .120/  00و  712/  01و   221/  13جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   20 22  ا  رم  ص( قرارات اجملم  ال يهي مب 7)

    وروا  ا ذن  يب شذيب  .إبسذناوين صذحيحع 3/32والبيهيذي   (702  703وا ن  يب شيب  )اجلذاء ا  يذعو ص  732  1/703( روا  اإلما  ماله 2)
والبيهيي  ن صا ر مذن قعلذ  إبسذناو   وروا    ع واوو .اث ت و بأبهللا  ن الا   إبسناو صحيح ن  يأب  ن  110و  ع واوو ف مسائل  ص  والبيهيي
ما فعق الذقن من  ))ومن طريي  البيهيي إبسناو صحيح  ن  قال :   فروى  ن  ماله  وخال هم  بأبهللا  ن  مر .رصال  رصال الوحيحع  صحيح

 . ما ل ظ  )) وب وصه  (( ف ملأبيث الذب وقود   قد  فاألقرب   ا شاذؤ  152  715وينظر : الدحجيل ص .((الر ه فال خيمر  ا سلم 
و لذذله يذرى ا نذ  مذن   و  اق  هل الالم يرى صح  ل ظ  )) وب وصه  (( السا ي   171  00/170( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 3)

 .13/113ينظر : جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب   .لبس ال مام 

  100 – 13/105وينظذذر : جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا  بذذأب الاايذذا  ذذن اب    02/120 151 -00/132( جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع 5)
  والوحيح اليعل األول ا ذكعر   ال  .ول ن  قال : األول اصدنا    إل  ن الوا عن ا اطر ب ملرم للمحر  ف اسدامال  -رمح  هللا  –وقأب ذه  

  .ألن  اسدامال للطي 
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 :: حيرم على املرأة احملرمة لبس الكمامة اليت تغط  الفم واونف 112ص -
الذذذم إل  ن ا ذذذر ؤ إمنذذذا ُيذذذر   ليهذذذا تغطيذذذذ  وصههذذذا  لبذذذذاه يامذذذل للعصذذذ   كالنيذذذاب  واللثذذذا   وذهذذذ   اذذذق  هذذذل ال     

  والربقذذ  (1) ((وب تلذذبس الي ذذا ين    ب تنديذذ  ا ذذر ؤ احملرمذذ ))    والربقذذ   وال مامذذ   ومهعهذذا   ذذا روى البخذذارب مرفع ذذا :
 .(2)هعاألقرب   وهذا(7)ا     لاأب  النهي  ن     ما غ  ذله فيجع  للمر ؤ تغطي  وصهه(0) قعى من النياب 

 :دوية اليت متنع نزول احليض حىت تطوفاو املرأة : ااتعمال 113ص -
لع  للمر ؤ  ن تسدامل األووي  اله تن  ناول انيق ف ؤ ماين   مل  ت وب طعال اإلفاض   و طعال الامرؤ إذا     

وألن    للمولح  ف ذله   و غ ها  ووي  من انبعب  و اإل رسعاء كانت هذ  األ  مل ي ن ف ذله ضرر  ليها
 .(3)ليس هناج وليل مين  من اسداماهلا 

                                                 

 .(1272( صحيح البخارب )1)
وب   وب تدربق   إب ثعاب  مس  وره  و    ران  قالت : احملرم  تلبس من الثياب ما شاءت -رضي هللا  نها  - ن  ائش   3/23( وروى البيهيي 0)

وهذا يأبل  لد  ن تغطي  العص   غ  ما فول ل    (1007وصحح  ف اإلرواء )  وإسناو  صحيح ((وتسأبل الثعب  لد وصهها إن شاءت   تدلثم
 .صائا

اإلقنذذا  ف مسذذائل اإليذذا    13/103ينظذذر : الدمهيذذأب  .وقذذأب مل ذذد غذذ  واملذذأب مذذن  هذذل الالذذم اإليذذا   لذذد منذذ  احملرمذذ  مذذن لذذبس الربقذذ  والنيذذاب   
   تغطي  وص  ا ر ؤ ُيمل  لد تغطيد  ابلربق  ومهع ومن  طلق مل اي  اإليا   لد حتر  .(0/052شرح الامأبؤ )انج   3/132ا غين   0/201

وينظذر :  .واسدث   مسذاء رضذي هللا  نهذا   طلق مل اي  اإليا  102  13/103وا ن  بأبالرب ف الدمهيأب  .وإب فهع مجعم خبالل  مساء وغ ها
ومل  ر هذذا الشذرط  ))ن ب ميس الثعب ا سأبول وصههذا :  اأب ذكر  اش اط  اق ال يهاء   3/133وقال ا  ل  ف ا غين  .3/705 أباي  اجملدهأب 

وإمنذا مناذت   فلذع كذان هذذا شذرطا  لبذعِّّ   فذإن الثذعب ا سذأبول ب ي ذاو يسذلم مذن إصذا   البشذرؤ  م   ن الظاهر خالفذ   وب هع ف اررب   ن  محأب
 .((ا ر ؤ من الربق  والنياب ومهع ا مما ياأب لس  العص  

ومهذن مذ   مسذذاء  نذت  يب   ذذر   إبسذناو صذحيح  ذذن فاطمذ   نذت ا نذذذر قالذت : كنذا  مذذر وصعهنذا ومهذن مرمذذات 1/702  مالذذه ( و ذا روى اإلمذا7)
وكنذا منشذط قبذل ذلذه ف    ن فاطم   ن  مساء قالت: )) كنذا نغطذي وصعهنذا مذن الرصذال 1/232(  واناكم 0500وروى ا ن خامي  ) .الوأبيق
كان الركبان   ))  ا قالت :  -رضي هللا  نها  -( وغ  ا  ن  ائش  1277و  ع واوو )  (02001ما روا   محأب ) ما  .وإسناو  صحيح ((اإلملرا  

ف ييذ    فإسذناو  ضذاي  ((فذإذا صذاو و   كشذ نا    فإذا ملاذوا  نا سأبلت إملأبا  صلبا ا  لذد وصههذا ميرون  نا ومهن مرمات م  رسعل هللا 
 ذل    لذيس فيذ  مذا يذأبل  لذد  ن ال شذ  لعصذعههن كذان ألصذل اإلملذرا  )):  0/120وقال ف السذيل اجلذرار   ضاي  وهع  طرق  يايأب  ن  يب  او

وه ذا ما روا  اناكم وصحح  من ملأبيث   ويس  ا  نأب وصعو من ل  س ها من   كن ي ش ن وصعههن  نأب  أب  وصعو من ل  س ها من 
 .((فإن مانا  ما ذكر      مساء  نحع 

وإن كان   ولع غطت ا ر ؤ وصهها  شيء ب ميس العص  صا  اببت اق )):  117  05/110ال شيد اإلسال  ا ن تيمي  كما ف جممع  ال داوى ( ق2)
سذذعى  ذذع وصههذذا  فذذإن النذذو   وب ت لذذ  ا ذذر ؤ  ن جتذذاف ف سذذ ها  ذذن العصذذ  ب  اذذعو وب  يذذأب وب غذذ  ذلذذه  ميسذذ  فالوذذحيح  نذذ  لذذع   يضذذا  

 ومل ينيل  ملأب من  هل الالم  ن النذو   كن يسأبلن  لد وصعههن من غ  مرا اؤ اجملافاؤ  و  واص    ب كر س   وكال ا كبأبن الرصل  اويأبيه
كمذا  ذد احملذر   ن يلذبس     اهذا  ن تنديذ   و تلذبس الي ذا ين ل ذن النذو   وإمنذا هذذا قذعل  اذق السذل    ن  قذال : ) إملذرا  ا ذر ؤ ف وصههذا (

وهلذذا كانذت احملرمذ  ب   فلهذذا ينهذد  نذ  ابت ذاقهم  والربقذ   قذعى مذن النيذاب  يمي  وار  م   ن  لع  ل   ن يس  يأبي  ورصلي  ابت اق األئمذ ال
 .((فإن  كالنياب   كالربق  ومهع    تلبس ما يون  لس  العص 

  101  02/115و   702 -700  00/03نا ممأب  ن  ثيمع جممع  فداوى شيخ  272  13/50( جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب  3)
003. 
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ومل   وإذا كانذذت ا ذذر ؤ ملائضذذا   لذذع  للمذذر ؤ  نذذأب اناصذذ  اسذذدامال اإل ذذر الذذه تعقذذ  انذذيق لدطذذعل وهذذي طذذاهرؤو     
فذذإذا تعقذذ    إذا مل ي ذذن ف ذلذذه ضذذرر  ليهذذا  فإنذذ  لذذع  هلذذا  ن تسذذدامل اإل ذذر الذذه تعقذذ  انذذيق  تطذذ  لإلفاضذذ 

مذذ   نذذ   –وكذذان مرمهذذا لذذن يندظرهذذا    و كذذان ف ذلذذه ضذذرر  ليهذذا  فذذإن مل مي نهذذا ذلذذه  وَطهذذرت اغدسذذلت وطافذذت
   و كان انجا ف الطائرؤ سي ع ا إن اندظرت ملذ  تطهذر  -ل   لي  ابندظار إذا مل ي ن ف ذله ضرر كب   لي  

وب   و ليهذذا  و  لذذد مرمهذذا ضذذرر كبذذ  ف الدذذأخر   و يعصذذأب ملجذذا آخذذر ل ذذن مع ذذأب  مدذذأخر  آخذذروب يعصذذأب ملجذذا 
 .(1)بضطرارها إل ذله   فإ ا تدح ظ وتطعل  مي نها  ن تاعو إل م    اأب ف ؤ للطعال

 
 ابب الفدية

  :: مقدار فدية اوذي واللبس والطيب ابلكيلوجرام يف حال اختيار اإلطعام 119ص -
  ومثل  الرب؛ ألن و  ما مديارب  و لي  (0)كيلع صرا  من األر   7وقأب قأبر  اق  هل الالم ا ااصرين الوا   ذ      

 كجم من الرب  و األر   و مهع ا.  1.3فياطد كل في   
 : احملصريدخل يفما :  131ص -
 و شأب   ملا   (7) و ضيا  ن ي كأن مينا   أبو  و مرض    ) واحملور ( وهع الذب منا  مان  من العقعل  ارف    

ومهع ذله ) يلام  و    السيارات ومل يدم ن من ا شي إل  رف  ل رب سن  و غ   مل  طل  ال جر من اليع  الااشر

                                                 

م يذذأب األ     70 -7/12إ ذذال  ا ذذعقاع   2/72وينظذذر : ا بسذذعط    02/007و   107  07/101( جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع1)
  .وسبق ف كداب انيق  ن األقرب  ن الطهارؤ ب تش ط للطعال  057 -033ص

وينظذذذر فدذذذاوى وتنبيهذذذات لشذذذيخنا  بذذذأب الاايذذذا  ذذذن اب  :  كذذذاؤ ال طذذذر    0/731أبرتذذذ   ذذذ  اللجنذذذ  الأبائمذذذ  لإلفدذذذاء كمذذذا ف جممذذذع  فداويهذذذا ( هذذذذا مذذذا ق0)
واألقرب تيأبير اللجن  ؛ ألن     ملعط ؛ألن الع ن خيدلذ  ابخذدالل  نذعا  الذرب  و الذر   .كجم  0.020. وقأبر  شيخنا ممأب  ن  ثيمع  ذ 730ص

 .وقأب سبق ف ابب  كاؤ ارارم من األرض الدعس  ف  قعال  هل الالم ف هذ  ا سأل   خدالفا  كب ا   و غ  ا ا
(  ن ا ن  باه 7705وا ن صرير ف ت س   )  2/11ووصل  سايأب كما ف ال دح   ( روى البخارب تالييا  ف ابب من قال ليس  لد احملور  أبل7)

من  ملر  حبج  و  مرؤ  ))(  ن   ن  قال : 7700وروى الطربب )  وإسناو  صحيح ((فإن  ُيل وب يرص   من ملبس   ذر  و غ  ذله )) ن  قال : 
وإن كانت ملج   اأب   فإن كانت ملج  اإلسال  فالي  قضاهها  مث ملبس  ن البيت مبرض لهأب   و  ذر ُيبس  فالي  ذ ح ما اسديسر من اهلأبب

ومي ذذن  ن   هذذع األقذذرب ف هذذذ  ا سذذأل  -رضذذي هللا  نهمذذا  -الد وذذيل الذذذب ذكذذر  ا ذذن  بذذاه  وهذذذا  ((ملجذذ  ال ريضذذ   و  مذذرؤ فذذال قضذذاء  ليذذ  
وما صذاء   (7020و نأب الطربب )  102وف مسنأب  ص  0/152ُيمل ما صاء  ن  اق الوحا   كا ن  مر وا ن الا    نأب الشافاي ف األ  

ن  لذد مذن  ملوذر اليضذاء نجذ   و  مرتذ   لذد  ن ذلذه ف ملذق مذن كذان ( وغذ   مذن قذعهلم ا7000 – 7002 ن ا ن مسذاعو  نذأب الطذربب )
(  ن ا ن  مر  ن  قال 1210ومثل ذله ما روا  البخارب )  ملاصا  ملج  ال ريض   و كان ف  مرؤ ال ريض  ؛ أل م  منا قالعا ذله ف قضاا   يان

فيهذأبب  و   وا ذروؤ مث ملذل مذن كذل شذيء ملذ  ُيذج  امذا  قذا ال   إن ملبس  ملأبكم  ن انج طال ابلبيت وابلوذ ا   ليس ملسب م سن  نبي م )): 
و لد فرض  ن   راو النافل   يضا  فييأب   لد قعل   اهر اليرآن كما ف   فيم ن  ن ييال : إن مراو  من كان ملج  فريض  ((يوع  إن مل لأب هأبا  

وينظر  .وهللا   لم .وييأب   لي   يضا  قعل ا ن  باه السا ق    ابليضاءيع  انأبيبي و اهر السن  مليث مل ينيل  ن   مر  صحا     اآلي  السا ي 
رسال  )) مارفذ   وقذات الابذاوات ((  3/230الشرح ا مد    100 – 1/122 ضعاء البيان   000 – 2/000اجملمع    100: ابخديارات ص

 .وتنظر : مراص  ا سأل  السا ي  .723-770للأبكدعر خالأب ا شييح ص
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َْديِ  ِمنَ    اْاتَلْيَسرَ  َفَما ُأْحِصْرتُْ  فَِإنْ  ليعل  تاال :   ( إن مل ي ن اش ط ِْ  .[105 ]البيرؤ:  ا

فذذ ج   فمنادذذ  الشذذرط  مذذن وخذذعل م ذذ  إبملرامذذ   ر  يضذذا  : مذذن ملذذج وون  ن ُيمذذل توذذريح ملذذجويذذأبخل ف احملوذذ   
 ما إن كان اش ط فال شيء  لي  كما سبق  يان   نأب   (1)فإن  ل   لي  هأبب إن مل ي ن اش ط  نأب إملرام    انج

 .ال ال   لد ا عاقيت ا  اني 
 ابب دخول مكة

 :بدعاء معني صيص كل شوط من الطواف: خت 191ص -
ورمبذا ييذر  ذلذه مذن كدذاب خوذ    فإن ما ي ال   اق الناه ف هذا الامان من اوي  كل شعط  أب اء ماع    

 –وب  ذذن  ملذذأب مذذن  صذذحا    ألن ذلذذه مل يذذرو  ذذن النذذو   كذذل هذذذا مذذن البذذأب  ا نهذذي  نهذذا   فيذذ  ل ذذل شذذعط و ذذاء
 .وإمنا هع مما  ملأبث  الناه  -رضي هللا  نهم 

 :تكرار الدعاء بعد املطوف أو غريه : 191ص -
ويدا ا  ف هذا الأب اء   :  ن ييع  شخ  ابلأب اء ف الطعالف الشر ومما ي ال  الناه اآلن وهع ب  صل ل  

 و ب   وكث  ممن يدا   ه بء ابلأب اء  اأبهم ب ي هم ما  ما يأب ع    هذا الأبا ي  واملأب  و  كثر ممن يطعل ما 
 .(0) ا  ما يشعشعن  لد غ هم من الطائ ع  رف   صعا م  ذا الأب اء وكث  ي  ر ف مانا 

 :كثار من احلديث يف اِاتف اجلوال أو غريهاإل :  192ص -
وهلذذا فذإن مذا   ينبغي للطائ   ن ُيرص  لد اسذدغالل وقذت الطذعال ابإلكثذار مذن و ذاء هللا وذكذر  وقذراءؤ اليذرآن    

ورمبا ُيوذل مذ    ن من الدحأبث ابهلات  اجلعال وإطال  ال ال  في  ف  معر مبامل ي ال   اق الطائ ع ف هذ  األ ما
 .(7)ألن  مما يني   صر هذ  الاباوؤ  كل هذا مما ي ر  للطائ  فال    ذله ضحه ورف  صعت وغ  ا

 :: الطواف يف اطى املسجد احلرام والدور العلوي منه 192ص -
 :لوي أو السطى أن خيرج إىل املسعى عند حماذاته له: ال جيوز ملن طاف يف الدور الع 192ص -

ألن للهعاء   وف  اي  ال ال   لد الطعال ُيسن  ن  نب  إل  ن الطعال ف الأبور الالعب  و السطح ب اه        
فامل     و الا س  ولع  وى الطائ   اق الطعال ف الأبور األرضي مث  كمل  ف الأبور الالعب  مل م اليرار

ل ن ينبغي  ن يدنب  من يطعل   (2)وألن انديال  من وور إل وور مأبت  قو ؤ   ألن كال ا عضاع مطال  صحيح
ألن  سي عن صاء من   ف الأبور الالعب  و السطح إل  ن  ب لع  إذا ملاذى ا ساد ف طعاف   ن خيرم إل ا ساد

                                                 

 .230  220 –223  273 – 07/277و   01/735فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  ( جممع 1)
  .237  720 – 00/775( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)

  .723 – 00/727( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)

  100  07/103و  272  200  000 – 00/022جممذذذع  فدذذذاوى شذذذيخنا ممذذذأب  ذذذن  ثيمذذذع   070  11/071( فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ  2)
770.  
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فمن طال في  صار طائ ا  اب سجأب   أب انرا وا ساد ليس مسجأبا   فليس هع صاء من ا سج  طعاف  ف ا ساد
 .(1)ألن صأبار ا سجأب انرا  الذب  ين  و ع ا ساد ملال  ين  و ع ال اب  ا شرف    ب ابل اب  ا شرف   انرا 
 :جيوز السع  يف اطى املسعى ودوره العلوي -
 :يستحب ملن طاف يف السطى أو الدور العلوي أن يطوف من وراء القبتني -
 اه  و ف سطح  ب  وف خدا  ال ال   لد الساي  ملببت الدنبي  إل  ن الساي ف الأبور الالعب للمساد    
فيطعل من وراء   ألن للهعاء مل م اليرار  ويسدح  ل  إذا طال فيهما  ن ي مل الساي إل  اي  ا ساد  (0)  

وإن اقدور   ينبذ ي عن قأب ساد فعق الو ا وا روؤألن  مل  اليبدع اللدع ف آخر ا ساد فعق الو ا وفعق ا روؤ
ألن  ي عن قأب  تد   فلم يول إل ما  اأب اليبدع  صا   ذله   لد ما كان معا ا   مر الارابت ف الأبور األرضي

 .(7)ألن العاص  هع الساي من  وىن الو ا إل  وىن ا روؤ   ابلساي العاص 
 

 ابب صفة احلج
 :أن حيرصوا على ااتماع اخلطبة ولو عن طريق املذايع: ينبغ  للحجاج  355ص -

وإن كان م ا م  ايأبا   ن ا سجأب الذب في  ارطب  والوالؤ   وينبغي للحجام  ن ُيرصعا  لد اسدما  خطبد      
ألن اصدما  انجام   وهع  ول من  ن ييع  ف كل ظيم خطي   اسدح  هلم  ن يسدماعا ارطب   ن طريق ا ذا 

  .(2)خطي  واملأب  ول لد 
 :: يستحب للحجاج أن يصلوا مع اإلمام ولو عن طريق مكربات الصوت اليت يف املسجد 355ص -

 .(3)وإن  م نهم الوالؤ م  اإلما  وابقدأباء    ولع  ن طريق م ربات الوعت اله ف ا سجأب فحسن      
 :ف  جيزئ الوقوف فيه ،عرنة : غريب مسجد منرةوادي :  355ص -

  وارفاعا  ن  طذن  رنذ    رف  كلها معق  )):  ليعل    ب لائ العقعل في  (5)وهع غريب  رفات  فعاوب  رن      
فينبغذذي  –وهذع مسذجأب  رفذات –ومذن  رفذ  : غذريب مسذجأب منذرؤ   (1)((وارفاذعا  ذن  طذن مسذر   وا اول ذ  كلهذا معقذ 

 للحام  أب  العقعل في .
                                                 

  .07/770و  001  00/022( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)

وينظذذر  يضذذا  : جملذذ  البحذذعث   ا راصذذ  ا ذذذكعرؤ  نذذأب  يذذان مل ذذم الطذذعال ف الذذأبور الالذذعب والسذذطح ف آخذذر ال ذذال   لذذد  مل ذذا  الطذذعال ( تنظذذر0)
 .نيال  ن اللجن  الأبائم  103 – 130ص  اإلسالمي  : الاأبو األول

 272  00/273( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع7)
 .00  07/02( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)

 .( 300ا سأل  )   ( ينظر : ما سبق ف الوالؤ ابب اإلمام 3)

وقذذال   ((قذذال غذ   :  طذذن  رنذ  : مسذذجأب  رفذ  وا سذذيل كلذ  قذذال األ هذرب :  طذذن  رنذ  واو حبذذذاء  رفذات. و  )):  2/111( قذال ف ماجذذم البلذأبان 5)
 اذأب ذكذر   ن اجلمهذعر  لذد  ن  2/100وقذال   ((ليسذدا مذن واملذأب منهمذا   ا لم  ن  رن  ومنذرؤ  ذع  رفذات وانذر  )):  2/100النعوب ف اجملمع  
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 :ات ومن اختذ صعوده عبادة فقد وقع يف بدعة حمرمة: ال يستحب صعود جبل عرف 352ص -
وهع صبل إبل  والذب  –ن ما اشدهر  نأب كث  من الاام  ف هذا الامان من اسدحباب صاعو صبل  رفات إ    

 ل إن   فواعو  غ  مشرو   ومل يشر  لنا صاعو   فالنو ) مل يواأب   ب  صل ل  –يسمي  الناه : صبل الرمح  
 .ألن  تابأب هلل مبا مل يشر    صاعو   باوؤ ياديأب   ا مسدحب   أب   مرم  اااذ انام

 :: إذا أتخر احلاج يف وصوله إىل مزدلفة بسبب زحام السيارات أو غريه 353ص -
وإن أتخر انام ف الطريق  و ف خروصذ  مذن  رفذ   سذب   ملذا  السذيارات  و غذ   وصذ   ليذ   ن يوذلي ا غذرب     

وإن مل يدم ن مذن النذاول مذن السذيارؤ لشذأبؤ الاملذا  وخشذي خذروم   و  الليل ف ا  ان الذب هع في والاشاء قبل ن
 .(0)وقت الاشاء ابندوال الليل صلد ف سيارت  حبس  ملال  

 :: امليعر احلرام جبل صغري واا مزدلفة وقد أزيل وبين مكانه املسجد الكبري مبزدلفة 354ص -
و ين م ان  ا سجأب ال ب  ا ارول   وقأب   يل  ((قُذاَح  ))ويسمد    ف وسط ماول  وا شار انرا  : صبل صغ     

 .(7)مباول   وا عصعو إل يعمنا هذا
                                                                                                                                                                               

 يذذذذذذذذذذذذذذذذ   ن ذذذذذذذذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذذذذذذذن وقذذذذذذذذذذذذذذذذ   ارنذذذذذذذذذذذذذذذ  مل يوذذذذذذذذذذذذذذذذح وقعفذذذذذذذذذذذذذذذ  و نذذذذذذذذذذذذذذذذ  مل ذذذذذذذذذذذذذذذد  اذذذذذذذذذذذذذذذذق الشذذذذذذذذذذذذذذذافاي   ذذذذذذذذذذذذذذذذن مالذذذذذذذذذذذذذذذه صذذذذذذذذذذذذذذذذحد  و ن  اذذذذذذذذذذذذذذذق ا ال 
وليس هلذم وليذل صذحيح وب   والذب يأب ي  من وخعل  رن  ف انأب ب ييبل إب  أبليل  الذب قلنا    من حتأبيأب  رفات جمم   لي  ))قال :   ذله

  ذل  وواوب  رنذ  لذيس مذن معقذ   رفذات  واوب  رن  : الذب في  ميأبمذ  مسذجأب منذرؤ )):  7/772وقال البسا  ف تعضيح األمل ا   .((ضاي  
قذذال : ) كذذل  رفذذ  معقذذ   قعلذذ  : ) وكلهذذا معقذذ  إب  طذذن  رنذذ  ( ألن النذذو  )):  3/707وقذذال شذذيخنا ف الشذذرح ا مدذذ    ((هذع ملذذأبها الغذذريب 

ووص  ذله اسدثناه  منها ؛ ألنذ  لذع مل ي ذن مذن  رفذ    من  رف  –وهع  طن العاوب  –وارفاعا  ن  طن  رن  ( و اهر كال  ا  ل   ن  طن  رن  
ولذذع وقذذ  ف الذذعاوب ووفذذ  منذذ  فحجذذ  غذذ    ول ذذن مذذ  ذلذذه ب لذذع  العقذذعل فيذذ   و ليذذ  فنيذذعل :  طذذن  رنذذ  مذذن  رفذذ   املدذذام إل اسذذدثنائ  مذذا

 .003  1/002وم يأب األ     0/102وينظر :  خبار م   لأل رقي   ((وإن كان منها أترخييا    صحيح ؛ ألن هذا ليس من  رف  شر ا  
ولذذذ  شذذذاهأب مذذذن ملذذذأبيث صبذذذ   ذذذن مطاذذذم  نذذذأب  محذذذأب  .إبسذذذناو رصالذذذ  ثيذذذات 1/250وانذذذاكم   (0215وا ذذذن خاميذذذ  )  (1102ف ا شذذذ ل )( روا  الطحذذذاوب 1)

ول  شاهأب را     ( وف سنأب  العاقأبب1072ول  شاهأب آخر من ملأبيث ملبي   ن مخاش   نأب انارث كما ف ا طال  )  وف سنأب  انيطا   ( وغ  15331)
واأل رقذي   (0213ول  شذاهأب خذامس مذن قذعل ا ذن  بذاه  نذأب ا ذن خاميذ  )  وصحح النعوب إسناو  مرسال   0/105ا ن أبر  نأب األ رقي  من مرسل ممأب  ن

ونأبيث ا ن  بذاه  يضذا  طذرق  خذرى وشذعاهأب  نذأب الطذرباي   والطريق اآلخر صحيح  يضا    2/101صحح  ملأب ا النعوب ف اجملمع    من طرييع 0/105
 .(1030الدلخي  )  7/031وينظر : اجملم   .مل  هذا انأبيث صحيح  طرق  وشعاهأب  السا ي وابجل .وغ  

 .اإليا   لد  ن  رن  ب معق  في  7/727وقأب مل د اليرطو ف ا  هم 
 .52 – 07/33(جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
  شذار انذرا  ف األصذل اسذم للماول ذ  كلهذا ؛ ألن  رفذ  هذي ا شذار انذاللا لذم  ن ا  )):  300 – 0/312( قال شيد اإلسال  ف شذرح الامذأبؤ 7)

مث إنذ  خذ   ذذا … مث ملذل ا ضال  و قذيم ا ضذال إليذ  ميامذ     و ذات ي   كأن األصل : معض  ي    ومسي ياا  ألن الوالؤ جتم   ا
مل  إ م ب ي اوون يانعن  ذا ابسم ن س   سدامال ف  رل الناهوغل  هذا اب  ابسم ُقاح ؛ ألن   خ  تله البيا  ابلعقعل  نأب  والذكر

  ووملذأب   وهللذ   وكذرب   فذأب ا هللا  فاسذديبل اليبلذ   : مث رك  اليوعاء مل   تذد ا شذار انذرا  وإا     صا ر  يعل  ف ملأبيث   ن النو   قاح
وقال الشيد  بذأبهللا البسذا  ف تعضذيح األمل ذا  مذن  .((انرا  يُا     ن س قاح  فلم يال واق ا  مل   س ر صأبا. وكث ا  ما ليء ف انأبيث ا شار

وصاذذل   وقذذأب   يذذل – ضذذم اليذذال وفذذدح الذذااب آخذذر  ملذذاء مهملذذ   –يسذذمد قذذاح   ا شذذار انذذرا  : صبذذل صذذغ  ف ا اول ذذ  )):  7/775 لذذع  ا ذذرا  
 .23  07/32جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   3/725  وينظر : الشرح ا مد .((م ان  ا سجأب ال ب  ا عصعو اآلن 
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 :: ال ييرتط التقاط حصى اجلمار من موضع معني 351ص -
 :: ال يستحب غسل حصا اجلمار 351ص -

 و من    و من ماول     و من طريي  إليها  م  فإن الديط  من  وب يش ط الدياط هذا انود من م ان ماع    
  وب يش ط  يضا  الدياط يي  انويات من معض  واملأب  صح ذله –ولع كان من خارم انر   – ب م ان آخر 

ولع  خذ  انام من انعض الذب   و الوحيح  ن  لائ الرمي حبجر سبق  ن رمي     وب يسدح  غسل انود
 . لد ا ن  من ذله لاأب  الأبليل  يرمد في 

  :: الرم  بغري احلصى كاوحذية أو قطع اجلص أو قطع اإلمسنت 351ص -
 و قط  اجلذ    و قطذ  اإلمسنذت إب  ن ي ذعن ف هذذ     و قط  الطع  كاألملذي    وب يوح الرمي  غ  انود    

مذ   ن األول الرمذي حبوذاؤ ب   ألن الرمذي ملينبذذ ي ذعن  ذذا انوذد الذذب فيهذا  (1)فيوذح الرمذي  ذ    اليط  ملوذد
 .خيالطها شيء آخر

 :: جيوز رم  اجلمرات من فوق اجلسر املبين فوقها 351ص -
: يستحب للحاج أن يرم  من املكان الذي هو أيسر له اواء كان من الدور اورض  أو من فلوق  351ص -

 :اجلسر
ولذع كذان رميهذا مذن   ا بذين فعقهذا فذال ملذرم وإن رمد هذ  اجلمرؤ  و غ ها من اجلمرات من فعق اجلسر : 312ص -

فمرا ذاؤ   (0)ليذ وب هذذ  الابذاوؤ  طمأنينذ  وملضذعر قلذ     ل إن األفضل  ن ي ال انام ما هع  يسر لذ   حتد  مديسرا  
كمذذا سذذبق  يذذان ذلذذه  نذذأب  يذذان األفضذذل ف وقعفذذ   ارفذذ     ال مذذال ف ذات الابذذاوؤ  ول مذذن مرا ذذاؤ ال مذذال ف ا  ذذان

 .لركعب  لد الراملل   و اجللعه  لد األرضهل هع ا
  :: من حلق مباكينة احل قة يعترب مقصرا   351ص -

ض  هذ  ا اكين   لد رقم ولع و   ومن مللق مباكين  انالق  اله اندشرت ف هذا الاور فيادرب ميورا       
  .لذب يايل الشار كامال  ألن هذ  ا اكين  ب تايل الشار كامال   فليست كانلق اب عه ا (7)(())واملأب

 :: من قصر رأاه على هيئة حمرمة أو حلق حليته أو قصرها مع رأاه 351ص -     
 و صالهذا  لذد هيبذ  اليذا  ان   كذأن ي ذعن فيهذا تشذب  ابل  ذار   ومن قور شار  اب ي  فجال   لد هيب  مرمذ     

ألنذذ  فاذذل مذذا وصذذ     صذذا   ذلذذه  منذذ  إب قلذذيال   مل أيخذذذ –كذذأ ال    –و اضذذ    قوذذر  اذذق شذذار الذذر ه تيوذذ ا  كثذذ ا  
ومثل  إذا مللق نيد   و قوذرها مذ  ملليذ   و تيوذ    (0)وهع آمث ل ال  هذا األمر احملر    لي  من تاميم ر س  ابلديو 

                                                 

 .03  07/03( ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)
  .07/035(جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
  .02/131  07/150(جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)
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يذ  و يضذا  ملجذ  ف ي  ل ال  هلذذا احملذر   (1)ول ن  آمث   لشار ر س   فإن  مل  فيما يدالق  شار ر س  صحيح وجمائ
 .وخيشد  ن ب ي عن هذا انج مربورا   سب  فال  لألمعر احملرم  ملال ملج   الوعر السا ي   ق 

  :: احلج السريع 359ص -
وذلذه  ن   وهذي مذا يسذمد  ذذ )) انذج السذري  ((  و )) انذج السذياملي ((  وُيسن  ن  نب  هنذا إل مسذأل  مهمذ     

مث خيذرم إل  رفذات  فييذ   ذا   بيد مبنال  ليل  الايذأب إل نوذ  الليذلي –والغال    م من  هل م    – اق الناه 
مث يذذه  إل   ف مذي يذرؤ الايبذ   مث يذأبف  إل مذ   فيوذلها آخذر الليذل  فيي   ذا قلذيال    مث يأبف  إل ماول    قليال  

فيوذل إل  يدذ    سذايوقذأب يذ خر الطذعال وال  مث يذه  إل  يد  قبل طلع  الشذمس  فيطعل ويساد  ا سجأب انرا 
وب شذه  ن مذذن تامذأب مثذذل هذذا ال اذذل حبثذا   ذذن الراملذ   نذذ   .ويرمذذي لذيال   و  ذذارا    فيبيذد ف  يدذذ   ا  مذ   آخذر الليذذل

وإن كذان قذأب ي ذعن جمذاا    وملجذ   قذ  نيوذا  كبذ ا    ومدال   ف  وائذ  هلذذا النسذه  مسدهع  ذ  الشا ؤ الاظيم 
(0). 

 احللابب ما يفعله بعد 
: من أراد التعجل ورمى يف النهار وارحتل من مكانه ومنعه زحام السيارات من اخلروج ملن ملق قبلل  313ص -

 :الغروب
نظرا  لشأبؤ  ملا    إب  اأب الغروب  ول ن مل يسدط  ارروم من م   وارحتل من م ان   وإذا  راو انام الداجل   

فال يلام  ا بيت  ا ليل  الثالث  شر وب الرمي   من ن ر من م فهع ف مل م   وكان قأب رمد قبل ذله  السيارات
 .(7)ف اليع  الثالث  شر 

: من نوع التعجل وأخرج ايارته ومتاعه خلارج ملق مث رجلع للرمل  فغربلت اليلمس قبلل أن يرمل   313ص -
 :مل يلزمه املبيت ليدة زحام السيارات

نظرا  لشأبؤ   مث رص  للرمي فغر ت الشمس قبل  ن يرمي  م  من نعى الداجل  و  خرم سيارت  ومدا   خارم    
  .(2)ألن أتخرهم  غ  اخديارهم   فه بء يادربون مداجلع فيما يظهر  الاملا 

 :: من تعجل ورمى وخرج من مق قبل الغروب فرجع إليها حلاجة 313ص -

                                                 

 .كما سبق  يان ذله   فوالت  صحيح  م  اإلمث   و تعضأ مباء مغوعب  مغوع  ( وهع ف هذا يشب  من صلد ف ثعب مغوعب  و ف وار 1)

 .030  07/031(جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)
 .002  07/003جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   13/723( جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب  7)

 . 07/705( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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رصذذ  إل مذذ  ف الليذذل ناصذذ   و مث   ومذذن تاجذذل وخذذرم مذذن مذذ  قبذذل غذذروب الشذذمس  وكذذان قذذأب رمذذد قبذذل ذلذذه    
وخذرم مذن مذ   نيذ    ألنذ  قذأب قطذ  نيذ  الابذاوؤ  وإن ابت  ا فال يلامذ  الرمذي ف هذذا اليذع    مل فال يلام  ا بيت  ا
 .(1)فال يضر  رصع   إل م   و  ياه  ف م    اأب ذله    ن  قأب   د هذا النسه

 :عطل ايارته أو انتظار رفقته: إذا أتخر احلاج بعد الوداع بسبب ت 315ص -
   وابألخ  إذا مل يطل الدأخر  فال يلام  إ اوت    و تاطل سيارت   كاندظار رفي    إن كان أتخر   غ  اخديار      

 .(0)وإن   او  فهع  ملعط   فال يلام  إ اوؤ الطعال  مث ب يدم ن من ارروم إب ف الوباح  كأن يعاو  ف الليل
ن أهنى مجيع أعمال احلج اوع الوداع أن خيرج إىل غري بلده مث يرجلع ويلوادع قبلل السلفر : جيوز مل 311ص -

 :إىل بلده
ومما ينبغي الدنبُّ  ل  ف شأن طعال العوا  :  ن  لذع   ذن   ذد ييذ    مذال انذج سذعى الذعوا   ن خيذرم إل غذ   لذأب  

مث يرصذذ  إل م ذذ   وقبذذل  –ت ف هذذذا الاوذذر وابألخذذ  مذذ  تيسذذر وسذذائل ا عاصذذال –كجذذأبؤ و الطذذائ  وا أبينذذ    –
كمذذا هذذذع صذذريح ف ملذذذأبيث ا ذذن  بذذذاه    ألن الذذذعوا  إمنذذا لذذذ  قبذذل الن ذذر إل  لذذذأب   خروصذذ  إل  لذذأب  يطذذذعل للذذعوا 

 .(7)السا ق 
: جيللوز للحللاج الللذي مل ينلله أعمللال احلللج مللن طللواف اإلفاضللة أو اللع  احلللج السللفر إىل بلللده دون  311ص -

 :كمال املنااكوداع مث الرجوع إل 
ومذن  راو مذن انجذام  لع  للحام  ن يسافر إل  لذأب   ا  الدشذريق مث يرصذ  مذن يعمذ  ليبيذت مبذ  ويرمذي اجلمذرات    

مث   ولذع سذافر إل  لذأب   ارروم خارم م   ف  ا  الدشريق  و  اأبها وقبل طعال انج  و قبذل سذاي انذج فلذ  ذلذه
ألن الن ذذر ا نهذذي  نذذ  قبذذل   ف  ا  الدشذذريق ف صذذ  مذذن يعمذذ  للمبيذذت ف مذذ وإن كذذان   و ي مذذل   مذذال انذذج  ياذذعو

 .(2)العوا  إمنا هع الس ر إل  لأب   اأب إ اء   مال انج 
 :: من وكل من العاجزين على الرم  ف  يصى أن يطوف للوداع حىت يرم  وكيله 311ص -

وذهذ  لطذعال الذعوا  ب   الثذاي  شذر  و الثالذث  شذرومن وكل من الااصاين  ن الرمي  لذد رمذي يذرات اليذع      
فذإن طذال    و غذ    يوح  ن يعاو  مل  يرمي وكيل   فيج   لي   ن يندظر مل  يدأكذأب مذن رميذ   ذن طريذق اهلذات 

 .في عن بغيا    ألن هذا الطعال صاء ف غ  وقد   قبل رمي  ا درب ف مل م من مل يعاو 
                                                 

 .07/003( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)

 .702  11/707( فداوى اللجن  الأبائم  0)
 703-13/701ويرى شيخنا  بأب الاايا  ن اب  كما ف جممع  فداوي    02/001و   07/720( ينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)

 . ا ذكر   ال   ب اليعل األولواألقر   -وإن كان  نأب   اق ال وو في   –حتر  ذله 
و اق  هل الالم يرى ا ن  من الرصع    ولع نعى الرصع  مرؤ  خرى  ( و لي  فمن   د يي    مال انج ب لع  ل  الس ر إل  لأب  إب  اأب العوا 2)

جممذذع  فدذذاوب شذذيخنا  بذذأب   11/710الأبائمذذ   وينظذذر: فدذذاوى اللجنذذ  . ذذا ذكذذر   ذذال   واألقذذرب اليذذعل األول  قبذذل تذذا  انذذج إل  لذذأب  إب ناصذذ 
  .02/120و   030  027  100 – 07/123جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   13/700الاايا  ن اب  
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 :مال أايم التيريق ووكل على الرم  فحجه  قص وهو آمث: من اافر قبل إمتام أع 311ص -
ومثل  : ما ي ال  كث  من انجام إذا وافق ملجا  ف الطائرؤ اليع  الثاي  شر نظرا  لثبعت هالل ذب انج  ليل   

ليل  وي ج مبيت هذ  ال  مليث ييع  ابلعوا  ليل  الثاي  شر من ذب انج   الثالثع من ذب الياأبؤ حبس  الديع 
  فمن فال هذا فإن  ل   لي  ثالث  وماء : و  ل ك  مبيت ليل  الثاي  شر  ويعكل  لد رمي اليع  الثاي  شر  مب 

  ألن  ل   لي   ن يندظر مل  تندهي   مال ملج   ألن تعكيل  غ  صحيح  وو  ل ك  رمي يرات اليع  الثاي  شر

وو  لطعاف  العوا  ف   [105 ]البيرؤ : لِِلَِّ  َواْلُعْمَرةَ  احْلَجَّ  َوَأمتُّوا: ليعل  تاال  في وب يي    مال نس    ن س 

 .(1)لاأب  إتام  للحج   وملج   ق   كما سبق  وهع آمث   غ  وقد 
هذا وإذا كان انام مريضا ب يسدطي  طعال العوا  ولع ممعب  فيأب ييال: إن  يسيط  ن  العوا  قياسا   لد 

 .(0)ذ ح فأبي  ل ك  هلذا الطعال فهع  ملعط  انائق  وإن
 

 ابب أركان احلج والعمرة
 :: من أتخر يف مسريه إىل مزدلفة بسبب الزحام فلم يصلها إال بعد طلوع اليمس 322ص -

  فال شيء  لي   فلم يول ماول   إب  اأب طلع  الشمس  هذا وإذا أتخر انام ف مس   من  رف   سب  الاملا     
 :من مل جيد مكا   مبزدلفة أو منع من الوقوف هبا : 322ص -
 :: من وقف مبزدلفة ومل ينزل من ايارته 321ص -

 صا      و  صرب  ا طعل  و السائق  لد ذله  وكذله من مل لأب م ا   مباول    و منا  الشرط  من العقعل  ا    
 .(2)ف ي  وق   ا  صا     ألن العاص  هع العقعل  ومل ينال من سيارت   صا  ذله  . ولع وق   ا(7)ا رور  ا 

 :: إذا مل جيد احلاج مكا   مبق 321ص -
لداذر ا بيت   ان من انر وإذا مل لأب انام م ا   مب  بمدالئها كما ف هذ  السنعات صا  ل   ن ينال ف  ب م    
 .مب 

                                                 

 .730  07/033وينظر : جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   11/000( فداوى اللجن  الأبائم  1)

  .13/200وينظر : جممع  فداوى شيخنا  بأب الاايا  ن اب   .07/005( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)

 .005  02/107و  05  03  52 – 07/53؛ جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع  13/023( جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  7)

  .07/13( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 2)
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وإذا غر ذت  اليع  الثاي  شر وهع ف منال  فل   ن يداجذل من مل لأب م ا   مب  فنال خارصها فغر ت  لي  السو      
وب يلامذ  الرمذي ف    لي  الس اليع  الثاي  شر وهع ف منال  خذارم مذ  فذال يلامذ  ا بيذت ليلذ  الثالذث  شذر ف منالذ 

 .(1) ل ل   ن يداجل  ألن  خارم م    اليع  الثالث  شر
 : أن يدخل لي   للمبيت هبا: ال يستحب ملن مل جيد مكا   مبق 321ص -

لذذبال يدسذذب  هذذع و مثالذذ  ف إملذذأباث ضذذيق   وب ينبغذذي  ذذن مل لذذأب م ذذا   مبذذ   ن يذذأبخل لذذيال  ويبيذذت ف شذذعار ها     
 .(0)فاألفضل ف ملي   ن يبيت ف م ان خارم م    ولبال يارض ن س  للخطر  و ملا  ف شعار  م 

  :ة احلجاج كاليرط واوطباء وحنوهمن يعمل يف خدمترك املبيب مل:  323ص -
والشرط   و صحاب سذيارات األصذرؤ مذن ملذافالت وغ هذا   كاألطباء   إذا كان انام ممن يامل ف خأبم  انجام    

وب شذذيء   فيجذذع  هلذذم  ن ي كذذعا ا بيذذت مبذذ  ليذذايل الدشذذريق إذا اقدضذذد  ملهذذم ذلذذه  ممذذن ياملذذعن ف خأبمذذ  انجذذام
 .(7)سياؤ والر اؤ قياسا   لد ال   ليهم

 :: املريض الذي أجربه املرض على البيتوته ليايل مق يف املستيفى خارج مق 323ص -
: وقأب قال تاال  وكذله ب شيء  لد ا ريق إذا  صرب  ا رض  لد ا بيت خارم م  ف ا سدش د  و ف غ      

اْاَتطَْعُتمْ  َما الِلََّ  فَاتلَُّقوا  :(2)[  15] الدغا ن. 

 
 ابب اِدي واوضحية

فلإن فعلل  ،: حيرم على احلاج ترك هديه يف مكان ال يستفاد منه فيه كما يفعله كثري من الناس اليلوم 331ص -
 :مل جيزه
ألن هذا من   (3)فإن فال ذله مل لائ    وُير   لد انام  ن ي ج هأبي   اأب ذحب  ف م ان ب يسد او من  في      

فإن مل لأب  ملأبا  من   فيج   لي   ن يع     لد ال يراء ف م    و خارصها  مناسه انج الد ريط واإل ال ف
 .لي كل   و يع    ف م    و ف غ ها  (5) و أيكل  هع ومن ما  من انجام   ال يراء و     لد انجام

                                                 

ويذذرى شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع كمذذا ف  .752 – 13/750جممذذع  فدذذاوى شذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب    030  11/030( فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  1)
قياسا   لد وصعب اتوال ص عل ا ولع إذا   وصعب ناول من مل لأب م ا   مب  جبان  خيا  م  مالصيا  هلا 035 – 07/037جممع  فداوي  
  .واألقرب فيها  أب  وصعب اتوال الو عل كما سبق ف الوالؤ  سأل  ليس فيها ن فهع قياه  لد م  وهذا الأبليل في  نظر .امدأل ا سجأب

  .07/037( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 0)

  .070 – 07/073( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 7)

 . 07/072جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع   750  13/751( جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  2)

 . 15/135( جممع  فداوى شيخنا  بأبالاايا  ن اب  3)
 . والغال   ن ي عن  اق من ما  من احملداصع  723  11/720( ينظر ف مسأل   كل  هع ومن ما  للحم هأبي  : فداوى اللجن  الأبائم  5)
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 :: إن وكل احلاج شركة الراجح  والبنك اإلا م  على شراء اِدي وذحبه أجزأه 331ص -
وإن وكَّل البنه اإلسالمي للدنمي  وشرك  الراصحي  لد شراء هأبي  وذحب  ف م   مث تع يا   لد فيراء الاامل      

 . (1)اإلسالمي فحسن 
 :: ال جيوز للحاج أن يوكل على ذبى هدية إال من يثق به أو يغلب على ظنه صدقه 331ص -

كمذذا ُيذذر   لذذد انذذام  ن ي ذذرط  نذذأب  .مل جيزئللهذ ذذح هأبيذذ   مذذن وكذذل مذذن ب يارفذذ   و ب يغلذذ   لذذد  نذذ  صذذأبق  ف    
 . (0)فال لع  ل   ن يعكل ف ذله إب من يثق      و يغل   لد  ن  صأبق    تعكيل  من يش ب اهلأبب ويذحب 

 و   كا طعل   وهلذا فإن ما ي ال   اق انجام ف هذا العقت من تعكيل من ب يثق    ف شراء اهلأبب وذحب     
ف ل ه بء   ومل ياك   ملأب ممن يثق  يعل   ممن ب يغل   لد  ن  صأبق   و اضهم يعكل من ب يارف   صال غ  

 .لد ريطهم   ملهم غ  جماىء
 

 ابب البيع

 :: البيع بني من كا  يف مكانني خمتلفني عن طريق االتصال ابِاتف أو ال الك  أو اإلنرتنت 345ص -

 ذع مذن   (7)يعو ابإللاب واليبذعل  ذع  اقذأبين ف م ذان واملذأب  كمذذا تنايذأب صذل الايذعووينايأب البي  وغ   من الا    
كذذا  ف م ذذانع ظدل ذذع إذا مت اإللذذاب واليبذذعل  ذذن طريذذق ابتوذذال ابهلذذات   و ابلالسذذل ي  و ابإلن نذذت  وي ذذعن 

 ينهمذذا  كمذذا ينايذأب  توذال ا باشذرالدااقأب  ينهمذا تااقأبا   ع ملاضرين؛ أل مذا ف م ان واملذأب مل مذذا  لعصذعو هذذا اب
الايأب  ن طريق ال دا    و الرسال  اله ترسذل  ذن طريذق ال ذاكس  و الربيذأب  و غ  ذذا   و  ذن طريذق الذدل س  وي ذعن 

 . (2)اناياو الايأب  ينهمذا ملينبذ وقت وصعل اإللاب إل ا عص  إلي  وقبعل 

يللع عللن طريللق اآلالت احلديثللة لبيللع املرطبللات واولبللان : مللن البيللع عللن طريللق اوخللذ واإلعطللاء: الب 341ص -
 :وبطاقات اخلدمة اِاتفية

 :: من البيع عن طريق اوخذ واإلعطاء: الصرف عن طرق آالت الصرف اآليل 341ص -
ينايأب البي   ن طريق األخذ واإل طاء؛ لأببلدهمذا  لد رضد ا دااقأبين  فهمذا إلاب وقبعل  ومثلهمذا مذا صأب ف     

هذذذا الاوذذر ممذذذا يشبههمذذذا  كذذاآلبت الذذه يضذذ  فيهذذا مذذذال ها  ضذذائ   كمرطبذذات  و  لبذذان  و  طاقذذات خأبمذذ  هات يذذ   

                                                 

 .و ن اللجن  الأبائم   ء اب مل  نيال   ن هيب  كبار الالما 55 – 23/21و  705 – 72/003( جمل  البحعث اإلسالمي  1)
 (.  7301فدعى )   11/727( فداوى اللجن  الأبائم  0)
 .-إن شاء هللا تاال-(1003( ويسدث  من هذا: الن اح  ف ي  ت ويل أييت ف  ول كداب الن اح ف ا سأل  )7)

اجلذاء  جملذ  جممذ  ال يذ : الاذأبو السذاوه  توال انأبيثذ  )منشذعرؤ ف( ينظر: قرارجمم  ال ي  جبأبؤ  وجممع   حبعث ف مسأل  إصراء الايعو آببت اب2)
 .02  مسائل فيهي  مااصرؤ للأبكدعر  بأبالرمحن السنأب ص 023-7/007الثاي(  معسع   ال ي  اإلسالمي ا ااصر للأبكدعر وهب  الامليلي 
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فييع  ا ش ب إبوخال النيذعو فيهذا  ويطلذ  مذذا يريذأب  فدخرصذ  لذ   وكالوذرل وشذراء ارأبمذ  اهلات يذ   ذن طريذق آبت 
 ذاكر  ن طريق اإلن نت  ومهع ذله.الورل اآليل  وكانجا ف  اق خطعط الط ان وشراء الد

: من البيع عن طريق اوخلذ واإلعطلاء: بيلع وشلراء اوالهم علن طريلق اإلنرتنلت ونظلام التلداول يف  341ص -
 :السوق املالية

وقريذذ  مذذن ذلذذه:  يذذ  وشذذراء األسذذهم  ذذن طريذذق اإلن نذذت  مليذذث ييذذع  مذذن يريذذأب البيذذ   اذذرض  سذذهم ميل هذذا ف      
ليذذا   سذذار السذذعق  وييذذع  مذذن يريذذأب الشذذراء  طلذذ  شذذراء  اذذق  سذذهمها آليذذا   سذذار السذذعق  فيجذذرب شذذرك  ماينذذ  للبيذذ  آ

 الدباي   ينهمذا آليا   ن طريق نظا  الدأباول ف السعق ا ذالي .

 :بيع ما اختص به اإلنسان من حقوق معنوية : 341ص -
 :: احلق املعنوي يورث عن صاحبه 341ص -

 :مبا تقيده به املعاهدات الدولية والنظم واوعراف اليت ال ختالف اليرع: احلق املعنوي يتقيد  341ص -
 

كمذا لع  لإلنسان  ي  مذا اخد     من انيعق ا انعيذ  الذه  صذبحت مدمعلذ  ف  ذرل النذاه  كحذق الدذألي        
ت والذربامج اناسذع ي   وملق ابخ ا  وملق إصأبار األشرط  ا رئي  )ال يأبيع( وا سمع   )ال اسيت( وإصأبار ا عسع ا

ف ل م ل  ل داب  و حبث  و موأبر لشريط  و  ر مج  و مندج لامل فين مباح  و ظ   آلل   فا   ل  انق وملذأب  
ف اسدثمذار م لَّ    و اخ ا    و إصأبار  نشرا  وإنداصذا  و ياذا   و ن يدنذا ل  نذ  لغذ    اذعض  و  غذ   ذعض  وابلشذروط 

ف  ذذذرل النذذذاه ف هذذذذا الاوذذذر مليذذذا  مذذذذاليا  مادذذذربا   و ليذذذ  فلذذذيس ألملذذذأب  ن ينشذذذر ال دذذذاب  و  الذذذه يريذذذأب؛ ألنذذذ   صذذذبح
ويييأب مبذا تييأب     ا ااهأبات  وهذا احلق يورث عنهالبحث الذب كدب   و ييلأب ابخ ا  ويداصر    وون إذن صاملب  

حتأبو   اأب وفاؤ صاملب  تنظيمذا  وياا   ذع انذق الأبولي  والنظم واأل رال اله ب اال  الشريا  واله تنظم هذا انق و 
ارذذاص وانذذق الاذذا   ألن كذذل م لذذ   و ظذذ   يسذذداع اف ذذار وندذذام مذذن سذذبيع  ولذذع ف ا العمذذذات الاامذذ  والعسذذائل 
اليائم  قبل   ويسذدث  مذن ذلذه مذذا إذا كذان ا  لذ   و ا خذ    و ا وذأبر مسذدأَصرا  مذن إملذأبى وور النشذر لي لذ  هلذا  
كدااب   و ي د  هلا حبثا    و من إملأبى ا  سسات  و الشركات ليخ   هلذا شذيبا  ومهذع ذلذه فذإن مذذا يندجذ  ي ذعن مذن 

 ملق اجله  ا سدأصرؤ ل   ويدب  ف ملي  الشروط ا د ق  ليها  ينهمذا إذا كانت ممذا ليا  الشر .

 :: من احلقوق املعنوية: بدل اخللو 342ص -
  فيجع   ذاله الأبار  و احملل الدجارب  وللمسدأصر هلمذا الذب وف  قيم  خلع ذا  ذال همذا ومن ذله:  أبل ارلع  

ل ذذ ؤ مذذأبوؤ  و اسدأصر ذذذا فذذ ؤ مذذأبوؤ   ن أيخذذذ  عضذذا  مذذن مسذذدأصر آخذذر ميا ذذل إخالئذذ  هلمذذذا  كمذذذا ُيذذق للمسذذدأصر 
ا ذذاله لايذأب اإلصذارؤ قبذل  ايذ  مذأبؤ ارلذع؛  الذب وفذ   ذأبل خلذع فذ ؤ مذأبوؤ للمذذاله  ن يسذ و هذذا البذأبل  نذأب إ ذاء

 ألن ارلع  صبح ف  رل الناه اليع  مليا  مذاليا  مادربا .

 :: من احلقوق املعنوية: االام التجاري والع مة التجارية والعنوان التجاري 342ص -
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ح هلا ف الارل ا ااصر قيم  ومن ذله  يضا : ابسم الدجارب والانعان الدجارب والاالم  الدجاري   واله  صب    
مذالي  مادربؤ لدمعل الناه هلا  فهذ  انيعق يادأب  ا شر ا   فال لع  اب دأباء  ليها  ولع  الدورل  نيل  ب منها 

  .(1) اعض مذايل إذا اند د الغرر والدأبليس والغش  اب دبار  ن ذله  صبح مليا  مذاليا  

  :اواواق املالية على املكيوف: العقود اآلجلة اليت جتري يف  341ص -
: الايعو اآلصل  انعا ها اله جترب ف األسعاق ا ذالي   لد ا  شعل  فدبا  ف  ي  ما ليس مبملعج لبائا  ويأبخل    

  .(0)فيها السل  واألسهم  وهي ليست ف مله البائ   ا دمذاوا   لد  ن  سيش يها فيمذا  اأب ويسلمها للمش ب

 :بعض البنوك وبعض اليركات السلع واواهم وه  مل متلكها بعدبيع :  341ص -
ذله  يضا : مذا ت ال   اق ا وارل )البنعج( الر عي  و اذق الشذركات الذه  ف  ي  ما ليس مبملعج لبائا  ويأبخل 

ائها تبيذذذ  ابلديسذذذيط  مليذذذث تيذذذع  إبصذذذراء الايذذذأب مذذذ  ا شذذذ ب  بياذذذ  سذذذلا  ماينذذذ   وهذذذي مل تل هذذذا  اذذذأب  مث تيذذذع   شذذذر 
 وتسليمها ل .

: جيوز أن يعد اليخُص البنك أو اليركة بيراء العة معينة وه  ليست يف ملكهلا مث جيلري العقلد بعلد  341ص -
 :متّلك اليركة أو البنك لتلك السلعة

لع   ن ياأب هذا الذب يريأب الشراء ابلديسيط هذا ا ورل  و هذ  الشرك   شراء سلا  ماين  منها  مث تيع     
 ها  وقبضها  مث لرى الايأب  اأب الشراء واليبق. شرائ

: ال حرج أن توكل اليركة أو البنك اليخص الذي وعدها بيراء العة معينة يف شراء هذه  341ص - 
 :السلعة، مث بيعها له بعد متلكها ِا

مث تبياها ل   اأب  وب ملرم ف  ن تعكل  الشرك   و ا ورل ف تعيل إصراءات شراء هذ  السلا  ممن هي ف مل       
  .(7)تل ها هلا و اأب قبضها هلا  ايأب صأبيأب

                                                 

  فدذذاوى اللجنذ  الأبائمذذ : الشذروط ف البيذذ  )مليذعق طبذذ  3/00( ينظذر: فدذذاوى ورسذائل الشذذيد ممذأب  ذذن إ ذراهيم )النذذاول  ذن ابخدوذذاص  اذعض( 1)
  جمل  جمم  ال ي  جبأبؤ: الاأبو الرا   )اجلاء الثالذث(  قذرارات اجملمذ  ال يهذي اإلسذالمي 20  13/22  اإلصارؤ: نيل اليأب  17/123األشرط ( 
مليذذعق ابخذذ ا  »ل يذذ  اإلسذذالمي ابهلنذذأب  رسذذال  نيذذال    ذذن جممذذ  ا 105  7/103  فيذذ  النذذعا ل للذذأبكدعر ممذذأب اجليذذااي 103-100مب ذذ  ص 
 للشيد ملسع الشهراي.« والدألي 

 .170( قرارات اجملم  ال يهي مب   ص 0)

  اجملمذع  ف ابقدوذذاو 50  52  73  10/75( ينظذر: جممذع  فدذاوى وميذابت مدنع ذ  لشذيخنا  بذذأبالاايا  ذن اب : البيذع  ابب الشذروط ف البيذ  7)
(. وقأب  قر ا ورل 1302  وينظر: مذا أييت ف اإلصارؤ ف ا سأل  )200-720رفيق ا ورب:  ي  ا راحب  لآلمر ابلشراء ص اإلسالمي للأبكدعر 

  والوحيح من  قعال  هل الالم  ن الع أب إذا ترت   لي  تورل من الطرل 7/137اإلسالمي ابل عيت اإللاا   ذا الع أب  كمذا ف في  النعا ل 
ل ذذن األقذذرب هنذذا  ذذأب  اإللذذاا   ذذ    ذذذا ف الشذذراء مذذ  اب دمذذذاو  لذذد اإللذذاا  ابلع ذذأب مذذن الدحايذذل  لذذد هذذذ  ا ااملذذ  ا نهذذي  نهذذا  اآلخذذر  نذذ  يلذذا   

مذذا إذا  وينظر: اجملمع  ف ابقدواو اإلسالمي للأبكدعر رفيق ا ورب: الع أب ا لا  ف ماامالت ا وارل اإلسالمي  )هل لذع   ن ي ذعن الع ذأب ملا 
 .1120-0/1000  الراب ف ا اامالت ا ورفي  ا ااصرؤ: ا راحب  لآلمر ابلشراء 202-207 أبيال  لايأب مر ( ص كان 
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 :: من اوشياء اليت ال جيوز بيعها ونه ال نفع فيها: املؤشر 344ص -

اله ب ن   فيها  عص  من العصذع   ألن  ياهذا مذن  كذل  مذعال النذاه  ب ن   في   كانشرات( ) ي  مذا لع  )وب(     
 ابلباطل.

ذر»ه ُير   ياها ممذا ب ن   فيذ : ومن األشياء ال   وهذع رقذم ملسذايب ُيسذ   طرييذ  إملوذائي  خاصذ   ييوذأب «ا  شِّّ
من  مارف  ملجم الدغ  ف سعق ماين   وجترب  لي  مباياات ف  اق األسعاق ا ذالي  الاا ي   وب شذه  ن  ياذ  مذر   

 .(1)  قمذار صريحألن   ي  لشيء خيايل ب مي ن وصعو  وب قبض   وألن  يا  وشراء

 
 ::  ا حيرم بيعه لتحرمي نفعه: الدخان )التبغ( 349ص -
 :: من اوشياء اليت حيرم بيعها لتحرمي نفعها: الييية )اجلراك( 349ص -

 ::  ا حيرم بيعه لتحرمي نفعه: الورق الذي يلعب به )البيلوت( 395ص -

رائلللد واجملللل ت الللليت حتلللارب ديلللن هللا أو تنيلللر : ملللن اوشلللياء الللليت حيلللرم بيعهلللا لتحلللرمي نفعهلللا: اجل 395ص -
 :احملرمات

 ::  ا حيرم بيعه لتحرمي نفعه: ك ب الزينة كاليت ترىب يف البيوت تقليدا  للكفار 395ص -

 :: من اوشياء اليت حيرم بيعها لتحرمي نفعها: احليوا ت احملنطة 395ص -
 :على صور جمسمة:  ا حيرم بيعه لتحرمي نفعه: الذهب امليتمل  395ص -
: من اوشياء اليت حيرم بيعها لتحرمي نفعها: ثياب النساء احملرمة، كالضيقة والقصرية وعباءة الكتلف  395ص -

 :والعباءة املزركية
 ::  ا حيرم بيعه لتحرمي نفعه: الثياب امليتملة على صور حمرمة 395ص -
عات والثيللاب والفللر  الليت تيللتمل علللى صللورة : ملن اوشللياء اللليت حيلرم بيعهللا لتحللرمي نفعهللا: السلا 395ص -

 :صليب
   
  والذذأبخان )الدبذذذف(  (0)كذذآبت اللهذذع احملذذذر   فيحذذر   ياذذذ   كذذل مذذذا ُيذذذر  اسدامذذذال   و اقدنذذاه   و قراءتذذذ   و مسذذذا        

 و تنشذر    وال دذ  الذه تنشذر ال  ذر  و البأب ذ (1)  والشطرنج  والعرق الذب يلا   ذ  )البيلذعت((7)والشيش  )اجلراج(

                                                 

 (.120( قرارات وتعصيات جمم  ال ي  جبأبؤ: األسعاق ا ذالي  )الطبا  الثاني  ص 1)
 .23-17/27( فداوى اللجن  الأبائم  0)
ث الشذيد  بذأبالر اق   ي ذي  وكال ذذا ف حتذر  شذرب الذأبخان  وتيذريق الشذيد  بذأباللطي  والشذيد ( ينظر حبث الشيد  بأب الرمحن الساأبب  وحب7)

-3/233 يب السذذمح لرسذذال  السذذاأبب )مطبع ذذ  ضذذمن اجملمع ذذ  ال املذذ  ل دذذ  ورسذذائل الشذذيد  بذذأبالرمحن السذذاأبب: آخذذر ال دذذاوى السذذاأبي  
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 ف ذذارا  ضذذال   و  مذذعرا  ت سذذأب األخذذالق  واجملذذالت ارلياذذ   واجلرائذذأب الذذه حتذذارب ويذذن هللا   و تنشذذر شذذيبا  مرمذذذا  كوذذعر 
النسذذذاء  وك ذذذالب الاينذذذ   مثذذذل: ال ذذذالب الذذذه ير يهذذذا  اذذذق النذذذاه ف هذذذذا الامذذذذان ف  يذذذع م تيليذذذأبا  لل  ذذذار وتشذذذبها  

ح اجملسذذذذم   و الذذذذه رمسهذذذذا شذذذذخ   لذذذذد لعملذذذذ   و ورقذذذذ   و غ  ذذذذذا  وكذذذذانيعا ت  ......وكوذذذذعر ذوات األروا (0) ذذذذم
  وكالذذذه  ا شذذدمل  لذذد صذذعر جمسذذم   وكذذا ال س النسذذائي  احملرمذذ   كالثيذذاب الضذذيي   و اليوذذ ؤ  والابذذاءؤ (7)احملنطذذ 

غذ هم الذه تشذدمل  لذد  اله تعض   لد ال د   والاباءؤ  و غطاء الذر ه ا ذاركش  ومهذع ذلذه  وكثيذاب األط ذال  و
وكالسذذا ات  و الثيذذاب  و ال ذذرش الذذه تشذذدمل  لذذد صذذعرؤ الوذذلي   ف ذذل هذذذ  األشذذياء ُيذذر   (2)صذذعر ذوات األرواح

 .(3) ياها   ذا ف ذله من اإل ان   لد اإلمث والاأبوان

 
 فصل يف البيوع املنه  عنها

ة واملرئيللة واملقللروءة اللليت تللذكر أوصللافا   : مللن الصللور احلديثللة للللنجش: االلتعمال الواللائل املسللموع 455ص -
 :كاذبة للسلعة لتغر امليرتي

ومن صعر النجش  يضا :  ن يأب ي صامل  السلا   و العكيل  و السمسار  ن    طي فيها  كثر من انها       
تسدحق انا  ليأبلس  لد من يسع   ومنها:  ن يدظاهر من ب يريأب الشراء إب جا   ابلسلا   وان  خب  فيها  و  ا 

  كثر من انها   و ميأبملها مبذا ليس فيها  ليغر ا ش ب  ف ف  انها.

                                                                                                                                                                               

  حبذث األسذداذ 10/20نذاوى وميذابت مدنع ذ  لشذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب    جممذع  ف53-17/33(  فداوى اللجن  الأبائمذ : شذروط البيذ  220
 «. الأبخين  ف نظر طبي »ممأب سايأب ال مذال ا طبع  ف آخر رسال  

 (.1257( ينظر ف  ول  ومراص  حتر  اللا  ابلعرق: مذا أييت ف ابب السبق ف ا سأل  )1)

(  ذذن  يب هريذذرؤ 1332(  ومسذذلم )3220الع يذذأب الذذعارو ف ملذذق مذذن اقدناهذذا  فيذذأب روى البخذذارب )( فهذذذ  ال ذذالب ُيذذر  اقدناههذذا ألمذذرين: األول: 0)
الثذذاي:  ذذا ف ذلذذه مذن الدشذذب  «.  و ملذرث»   او   ذذع هريذرؤ:«مذن اقدذذ  كلبذا  غذذ  كلذ  مذذاشي   و صذذيأب نيذ  مذذن  صذر  كذل يذذع  ق اطذا  »مرفع ذا :

 ابل  ار. 
يعا ت احملنط  ان ف حتنيطها إسرافا  وإضا   للمذال  و ن ياديأب فيها   ا تطرو اجلذن ومهذع ذلذه  و ينظذر ف ( وقأب  لل  اق  هل الالم لدحر  ان7)

  فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ : شذروط البيذ  21-30  23-10/21حتر  األمعر السذا ي : جممذع  فدذاوى وميذابت مدنع ذ  لشذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب  
 ن  يذ  اليطذط واليذروؤ وغ هذا مذن كذل ذب  ب مذن السذبا   70  17/72ف فداوى اللجن  الأبائم     وقأب صاء37-35  23  27  17/75

ا  صع ا مر   و ن  ي  طيعر الاين   كالببغاوات والطيعر ا لعن  والبال ل  ألصل صع ا صائا  نأبيث  يب  م   ولاأب  النهي  ن ذله  وألن مسذ
 صذذر  ذن اذن ال لذذ  والسذنَّعر. وهذع اليذذط  وذكذر  اضذهم  ن هذذذا انذأبيث مالذعل  وينظذذر:  rو (  ن النذ1350غذرض مبذاح  وقذذأب روى مسذلم )

  وقاه  اق  هل الالم سائر كذل ذب  ب مذن السذبا  332-3/353   او ا ااو 0/10(  احمللد 1030(  سنن ال مذب )12530ا سنأب )
 . 10/20 ن اب   ليهمذا  ينظر: جممع  فناوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأبالاايا 

فوذذذل وسذذذائل الشذذذرج: الغلذذذع ف « تسذذذهيل الاييذذذأبؤ»( ينظذذذر ف  يذذذان مل ذذذم توذذذعير ذوات األرواح وف مل ذذذم الدوذذذعير ال عتذذذعغراف وال لمذذذي: رسذذذال  2)
 الوانع )الطبا  الرا ا (  فيأب تعسات فيها ف  يان مل م ذله كل .

 .110-103  17/37( فداوى اللجن  الأبائم : شروط البي  3)
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ومن الوعر انأبيث  للنجش احملر : اسدامذال العسائل ا سمع   وا رئي  وا يروءؤ اله تذكر  وصافا  رفيا  كاذ        
   .(1)اء   و جتال  يش ب السلا  اكثر من انهاللسلا  ا راو  ياها   و ترف  انها  لدغر ا ش ب  وحتمل   لد الشر 

 :: يف حكم العينة: احليلة الث ثية اليت انتيرت يف هذا الوقت 451ص -
وف مل م الاين : كل مذا في  حتايل  لد الراب  كانيل  الثالثي   اله اندشرت ف هذا العقت  وذله ان أييت      

ل  من  وينا   ويد يان  لد الااوؤ ف هذا الأبين  كأن لاال ف الاشرؤ شخ  مدام إل النيعو إل شخ  آخر فيط
ثالث   شر  مث يذهبا إل صامل  مل  نأب  سل   فيطلبان من  سلاا   يأبر الأبين الذب ات يا  لي   فيش يها 

دام  لد صامل  احملل صامل  ا ذال  مث يبياها  لد هذا احملدام إل  صل ابلييم  اله ات يا  ليها  مث يبياها هذا احمل
  .(0) ثمن ملال  ني  ممذا اش يت     فالبي  هنا صعرب  وهع حتايل  لد الراب

 :: التورق املنظم حمرم 451ص -
 مذا  ي  الدعرق  وهع  ن ييع  احملدام إل النيعو  شراء سلا   ثمن م صل  مث يبياها  ثمن ملال  فيحول  لد مذا      

 "ٹ ٹ ٹ"صذمهعر  هل الالم إل صعا    ولال  األقرب؛ لأبخعل  ف  مع  قعل  تاال:ُيداص  من النيعو  فيأب ذه  
 .(7)[ 033]البيرؤ: 

الذب ت ال  كث  من « الدعرق ا نظم»وهذا ان م خاص ابلدعرق ا اداو الذب ي ال للحاص  غالبا    مذا      
م صل  وهذ  ا ااون معصعوؤ ف البالو  ا وارل  وذله ان ييع  ا ورل  بي  مااون  لد  ملأب  مالئ   ثمن

ا وأبرؤ هلا  وقأب اش اها ا ورل ضمن ص ي  كب ؤ  وب مي ن هلذا الاميل قبضها  وهلذا يعكل هذا ا ورل ف 
 ياها  فيبياها ضمن ص ي  كب ؤ  فهذ  ا اامل  مرم   أل ا  ي  وين  أبين  وألن ا ورل يبي  هذ  السلا  قبل 

  .(2)خاص     ولاأب  إم ان قبق الاميل للسلا  ونيلها إل م ان خاص    نيلها إل م ان

                                                 

 .153(  شأن  يأب ا اايأبؤ ص 2/2) 37( جمل  جمم  ال ي  جبأبؤ: الاأبو الثامن  اجلاء الثاي  قرارات وتعصيات جمم  ال ي  جبأبؤ: قرار 1)

  وقذذال «فهذذا  يضذا  مذن الذذراب الذذب ب ريذ  فيذ » نذذأب كالمذ   لذد هذذ  ا سذذأل   00/221( قذال شذيد اإلسذال  ا ذن تيميذذ  كمذذا ف جممذع  ال دذاوى 0)
وف الثالثيذذ  قذذأب  وخذذال  ينهمذذذا ملذذال  يا مذذذان  نذذ  ُيلذذل هلمذذذا مذذذاملر  هللا مذذن الذذراب  وهذذع كمحلذذل : »3/100افظ ا ذذن اليذذيم ف  ذذذي  السذذنن انذذ

 «.الن اح  فهذا ملل الراب  وذله ملل ال روم  وهللا تاال با د  لي  خافي    ل يالم خائن  األ ع ومذا ا ي الوأبور

واليعل الثاي للالمذاء: صعا  هذ  » نأب ذكر  للخالل ف هذ  ا سأل :  2/730ا  بأب الاايا  ن اب  كمذا ف  حباث هيب  كبار الالمذاء ( قال شيخن7)
 "ٹ ٹ ٹ"ا اامل   سيس اناص  اليها  ألن  ليس كل  ملأب اشدأبت ملاصد  إل النيأب لأب من ييرض   أبون راب  ولأبخعهلا ف  مع  قعل  سبحان : 

وألن األصذل ف الشذر  ملذل ييذ  ا اذامالت إب مذذا قذا  الذأبليل فلاكتبوه"، إىل أجل مسلمى "اي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  ل  تاذال:وقع 
ا وب ميه لد منا   وب نالم ملج  شر ي  تن  هذ  ا اامل . و مذا تاليل من مناها  و كرهها ل عن ا يوعو منها هع النيأب فليس ذله معصبا  لدحر 
ل هذذا ل راهدها  ألن ميوذعو الدجذار غالبذا  ف ا اذامالت هذع حتوذيل نيذعو  كثذر  نيذعو  قذل  والسذل  ا بياذ  هذي العاسذط  ف ذلذه  وإمنذذا مينذ  مثذ

-00/271  وينظذر: جممذع  فدذاوى ا ذن تيميذ  «الايأب إذا كان البي  والشراء من شخ  واملأب كمسذأل  الاينذ   فذإن ذلذه يدخذذ مليلذ   لذد الذراب
  اجملمذع  ف 070  قذرارات جممذ  ال يذ  مب ذ  ص 203-2/710   حباث هيب  كبار الالمذاء 52-3/51  فداوى الشيد ممأب  ن إ راهيم 223

 .205-200ابقدواو اإلسالمي للأبكدعر رفيق ا ورب ص 

 (.01-13منشعرؤ مبجل  اجملم  ال يهي: الاأبو   وجممع   حبعث ف هذ  ا سأل  )ه1202 ا   13( ينظر: قرار اجملم  ال يهي مب   ف وورت  2)
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 :: مقلوب التورق حمرم 452ص -

ابسدثمذار »  و«  س الدعرق ا نظم»  و«ميلعب الدعرق»ومثل الدعرق ا نظم:   س الدعرق  والذب يسمد     
يعكل ا ورل ف اسدثمذار   فييع  ا ورل   وصعرت :  ن ي عن  ميل ا ورل ل  مذال يريأب اسدثمذار   ف«ا باشر

 شراء سلا   مث يبياها  لد ن س   ثمن م صل  كثر من الييم  اله اش يت  ا  وهذا مر   ألن  ب ي ال ناص   
  .(1)وإمنذا ي ال لدنمي  ا ذال  طريي  فيها نع  من الدحايل  لد الراب

 
فعله بعضهم من نقلها إىل مكان آخلر داخلل املعلرض حلىت : ال يكف  لقبض السيارة وحيازهتا: ما ي 451ص -

 :لو أذن له البائع

: يدخل يف النه  عن بيع السلع قبل قبضها: ما يفعله بعضهم اآلن من بيع السيارات وغريها قبل  453ص -
 :اات مها من املصنع

 : من املزاد العلينمن ييرتي العا  : يدخل يف النه  عن بيع السلع قبل قبضها: ما يفعله بعض  453ص -
وانأبيذأب واألووات ا ناليذ  وقطذ   (0)وهلذا فإن مذذا لذرب ف هذذا الاوذر مذن  يذ   اضذهم  اذق السذل  كالسذيارات      

الغيذذار والذذه ات ذذق مذذ  موذذن   لذذد توذذنياها قبذذل قبضذذ  هلذذا  ومذذذا لذذرب مذذن  يذذ   اضذذهم  اذذق السذذل  الذذه يشذذ يها مذذن 
 هلا  كل   ي  مر   منهي  ن . ا ااو الالين  و غ   قبل قبض  

 
 :: قبض الييك يعد قبضا  للنقود املذكورة فيه 453ص -

: يكفل  يف حتويلل النقللود ملن حسللاب إىل حسلاب ويف االلت م قيملة املبيلع: حسللم البنلك ِللا ملن حسللاب  453ص -
 :احملوِّل وتسجيلها يف حساب احملوَّل إليه

 :لبنك يف حساب امليرتي: يكف  يف اات م السهم تسجيله يف ا 454ص -

 :: يكف  يف الصرف مع البنك: تسجيل املصرف لقيمة النقود يف حساب العميل 454ص -
والشر  مل ياع ملييي  اليبق  فأبل ذله  لد  ن ا ادرب في    رال الناه و اوا م  ولذله فإن ملييي  اليبق      

 . (7)له ا  ان ف كل  ور وف كل م ان ت عن حبس  الارل ف ذله الاور  و ذ

                                                 

 هذ.1202( ينظر: قرار اجملم  ال يهي مب   ا  رم  ف وورت  الداسا   شرؤ ف شعال  ا  1)

 ( ينظر: الداليق ا ذكعر قبل الداليق السا ق ملعل مليا ؤ السيارؤ  ومثلها كل مذا يشا ها من السل  اله مي ن نيلها.0)
 نيال   ن جمم  ال ي  اإلسالمي ابهلنأب. 101  7/100أبكدعر ممأب اجليااي ( في  النعا ل لل7)
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  وي  ي ف حتعيل النيعو من ملساب إل ملساب وف (1)وهلذا فإن قبق الشيه ياأب قبضا  للنيعو ا ذكعرؤ في      
اسدال  قيم  ا بي : ملسم ا ورل )البنه( هلا من ملساب احملعِّل وتسجيل  هلا ف ملساب احملعل إلي   و ي  ي ف 

ا ش ب  وكذله ي  ي ف الورل م  ا ورل )البنه(: تسجيل البنه اسدال  السهم: تسجيل  ف البنه ابسم 
  .(0)لييم  النيأب  اأب الورل ف ملساب الاميل الذب  صرى الورل ما 

 
 :: اوصل يف البيع واليراء عن طريق السوق املالية )البورصة( احلل 454ص -

لبضذذائ  )البعرصذذ (  واألصذل ف البيذذ  والشذذراء  ذذن البيذ  والشذذراء لألسذذهم والسذل   ذذن طريذذق سذذعق األوراق ا ذذالي  وا    
طرييها انل  ل ن ل ثرؤ الداامل ف هذذ  السذعق ولاذأب  حتذرب كثذ  مذن ا داذاملع فيهذا للم سذ  انذالل كثذر العقذع  

 فيها ف كث  من البيع  احملرم .
 
 :تساوي: بيع أاهم اليركات قبل مزاولة عملها بنقد  اثل لرأس ماِا مع عدم ال 454ص -

ومن هذ  البيع  احملرم :  ي   اضهم  سذهم الشذركات  اذأب ابكددذاب فيهذا  وقبذل مااولدهذا للامذل الذذب  نشذبت مذن 
  .(7) صل 
 :: بيع أاهم اليركات اليت أكثر رأس ماِا نقد بنقد  اثل مع عدم التساوي 459ص -

 :ا نقد بنقد آخر مع التأجيل: بيع أاهم اليركات قبل مزاولة عملها أو اليت أكثر رأس ماِ 459ص -
   نيأب ممذاثل لذر ه مذذاهلا   سذار  كثذر  و  قذل ممذذا (2) ي   سهم البنعج اله  كثر ر ه مذاهلا نيأب من البيع  احملرم :و      

                                                 

ف آخر كالم   131ص « حبعث ف ابقدواو اإلسالمي»  وقال الأبكدعر رفيق ا ورب ف كداب 052( قرارات اجملم  ال يهي مب   ا  رم  ص 1)
والديس   وب سيمذا م  رسعخ الارل و مع  البلعى  إل  ن قبق ولالي  ميل من ابب ابسدحسان » لد مسأل  الورل ابسدخأبا  الشي ات: 

ا  الشيه ييارب قبق النيعو  ومذا قارب الشيء  خذ مل م   وهع اجلعا  هنا  وإن كان األصل  و اليياه مين  من هذا اجلعا ؛ ألن ا ارول فيه
امدأباو هذا اجمللس نع قبق الشيه من ا ورل هع الدشأبيأب  لد مبأب  الديا ق النيأبب ف جملس الورل  ومن الوا   ن ندوعر 

 «.ا سحعب  لي  نيأبا  
)منشعرؤ مبجل  اجملم : الاأبو  37  جممع   حبعث ف هذ  ا سأل  وقرار جمم  ال ي  جبأبؤ رقم 053  052( قرارات اجملم  ال يهي مب   ا  رم  ص 0)

كمذا  ميل  يضا  إل  ن  ميل ا ورل إذا  يأب صرفا  م  »لذب سبق نيل  قريبا : الساوه  اجلاء األول(  وقال الأبكدعر رفيق ا ورب  اأب كالم  ا
يعو  ا ورل  فأبف  الاميل إل ا ورل نيأبا  مذا  فسجل ل  ا ورل ا يا ل ف ملسا    فهذا  نأبب  وهللا   لم  ف مل م قيا  ا ورل  أبف  الن

 «.اص  هلذ  اإلطال  الش لي ومن مث قيا  الاميل إب او ا لإليأبا  ف ا ورل  وب مل

الشيد ممأب (  مذا  اأب مااولدها لاملها و ياء صاء من ر ه مذاهلا نيأبا   فإن النيعو ملينبذ ة ا  غ  ميوعوؤ  فليس هلا مل م مسديل. ينظر: فداوى 7)
 .27  3/20 ن إ راهيم: البي  _شروط _ 

بلع   ي   سهم »(  نأب كالم   لد  ي   سهم البنعج الر عي : 0/057ي  )ي  ا سنأب ( قال شيخنا  بأبالاايا  ن اب  كمذا ف كداب فداوى إسالم2)
  وينظر: قرار جمم  ال ي  جبأبؤ اآليت ف «البنعج وب شراهها؛ ل ع ا  ي  نيعو  نيعو  غ  اش اط الدساوب والديا ق  وأل ا م سسات ر عي ...

 إن شاء هللا تاال.-(1215أل  )ابب الشرك   نأب ال ال   لد ص عج اليراض ف ا س
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 وفا  قيم  للسهم  نأب ابكدداب   و  نيأب آخر م  أتخ  تسليم الثمن  ن جملس الايأب.

 :ها البائع على أمل أن ييرتيها مث يسلمها للميرتي: بيع أاهم أو بضائع مل للك 459ص -

 يذذذ   اضذذذهم  سهمذذذذا  و  ضذذذائ  مل ميل هذذذا  اذذذأب  وياذذذأب ا شذذذ ب  دسذذذليمها لذذذ  ف وقذذذت بملذذذق  مذذذن البيذذذع  احملرمذذذ :و    
بيذ  ُيأبوان    لد  مل  ن يش يها فيمذا  اأب مث يسلمها ل   وب يسذدلم البذائ  الذثمن  نذأب البيذ   وهذذا مذر   ألن هذذا ال

 .-إن شاء هللا تاال-سلم  والسلم يش ط في  قبق الثمن ف جملس الايأب  كمذا سيأيت ف اب  
: بيللع أاللهم أو بضللائع مل يقبضللها البللائع، مث يبيعهللا امليللرتي آلخللر وهكللذا حللىت يقبضللها امليللرتي  459ص -

 :اوخري من البائع اوول

 ضذائ  مل ييبضذها  اذأب  ورمبذذا يبياهذا هذذا ا شذ ب آلخذر  وه ذذا   ن  اضهم يبي   سهمذذا  و  ومن البيع  احملرم :     
وقذذأب تبذذا   ذذأبؤ مذذرات  لذذد هذذذا النحذذع  ملذذ  يشذذ يها شذذخ  يريذذأب قبضذذها  فييبضذذها مذذن البذذائ  األول  وييدوذذر وور 

الشذيء ا ش ين غ  األول واألخ   لد قبق فرق السار ف ملال الر ح   و وفا  ف ملال ارسذارؤ  وهذذا مذر   لبيذ  
 قبل قبض   وألن ف هذا البي  شبها  ابليمذار.

 :: بيع أاهم اليركات اليت غرضها اوااا  حمرم وشرائها 455ص -

 ي  وشراء  سهم الشركات اله غرضها األساسذي مذر   كذالبنعج الر عيذ   وشذركات إندذام الذأبخان  ومن البيع  احملرم :  
 .(1)و يا   ومهع ذله  وهذا ب خالل في  

ملللن اشلللرتع أالللهم . و بيلللع وشلللراء أالللهم اليلللركات الللليت تتعاملللل بلللبعض املعلللام ت احملرملللةحكلللم :  455ص -
 :شركات حمرمة أو خمتلطة يعد قد وكل جملس اإلدارة أن تتعامل ابحملرمات نيابة عنه

هلذا ف البنذعج الر عيذ  شراء  سهم الشركات اله تداامل  باق ا اامالت احملرم   كاله تعو   معاومن البيع  احملرم :     
وأتخذذذ  ليهذذا راب   و تسذذديرض قروضذذا  ر عيذذ   وكذذاله تبيذذ  شذذيبا  مذذن احملرمذذذات  فهذذذ  الشذذركات بشذذه ف حتذذر  شذذراء 

  ألن  مبجرو شذرائ  ألسذهمها  و ا سذا   فيهذا يادذرب قذأب وكذل جملذس إوارؤ (0) سهمها  وب شه ف حتر  ا سا   فيها 
امذذل  ذذذ  ا اذذامالت احملرمذذ  نيا ذذ   نذذ   واليذذعل جبذذعا  شذذراء  سذذهم هذذذ  الشذذركات ضذذاي  صذذأبا   هذذذ  الشذذرك  ف  ن يدا

وكثذذ  مذذن النذذاه جتذذأب  يشذذ ب هذذذ  األسذذهم وُيذذدج   دذذعى  فذذراو مذذن  هذذل الالذذم قذذالعا جبعا هذذا  ويذذ ج قذذعل يذذذاه   هذذل 
ن املذذدج   دذذعاهم هنذذا  أل ذذا مل تعافذذق مذذذا الالذذم الذذذين قذذالعا  دحرميهذذا  مذذ   نذذه جتذذأب  ف مسذذائل  خذذرى خيذذال  فدذذاوب مذذ

 عا  ن س   فهع ف انييي  مدب  هلعا   وليس مدباا  لشر  ر    والعاص   لد ا سلم ا يلأب  ن أيخذذ ف ييذ  ا سذائل 
 . (7)  داوى  وثق الالمذاء لأبي 

                                                 

 .173( قرارات وتعصيات جمم  ال ي  اإلسالمي جبأبؤ ص 1)
 .-إن شاء هللا تاال-  وينظر: مذا أييت ف ابب الشركات732  12/737( ينظر: ا رص  السا ق  وفداوى اللجن  الأبائم  ابب الشركات 0)

 .100ل من  لم األصعل لشيخنا ممأب  ن  ثيمع: ابصدهاو: معاض  الديليأب ص   األصع 2/051( 55( إ ال  ا عقاع )ال دعى: ال ائأبؤ 7)
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إال علن طريلق مساالرة  : جيوز للجهات الرمسية املنظمة للسوق املاليلة أن متنلع تلداول بعلض اوالهم 455ص -
 :مرخصني بذلك

 :: جيوز اشرتاط راوم لعضوية املتعامل يف اواواق املالية 455ص -
هذذذا وممذذذا ينبغذذي الدنبيذذ   ليذذ  هنذذا  شذذأن السذذعق ا ذذذالي   نذذ  لذذع  للجهذذات الرمسيذذ  ا خدوذذ   ن تذذنظم تذذأباول  اذذق      

 ذذذله الامذذل  ألن هذذذا مذذن الدوذذرفات الرمسيذذ  احملييذذ   األسذذهم  ان ب يذذدم إب  عاسذذط  مسذذذاسرؤ ظوعصذذع ومرخوذذع
 واحل مشذرو    كمذذا لذع  اشذ اط رسذع  لاضذعي  ا داامذل ف األسذعاق ا ذذالي   ألن هذذا مذن األمذعر الدنظيميذ  ا نعطذ  

 .(1) دحييق ا واحل ا شرو   

                                                 

وقأب صاء ف هذا اليرار  اأب ذكر إلا يات   ه1202( وقأب صأبر  شأن هذ  السعق قرار مهم من جمم  ال ي  اإلسالمي مب   ف وورت  السا ا   ا  1)
ي  هذ  أتيت من اااذها وسيل  للدأث  ف األسعاق  و    ام   ألن األساار فيها ب إن خطعرؤ السعق ا ذال»هذا السعق و اق سلبيات   مذا يلي: 

منذذع  لذذد تادمذذأب كليذذا   لذذد الاذذرض والطلذذ  ال اليذذع مذذن قبذذل احملدذذاصع إل البيذذ   و إل الشراء وإمنذذذا تدذذأثر اشذذياء كثذذ ؤ  اضذذها م داذذل مذذن ا هي
ذالي  فيهذذذا  كإشذذا   كاذ ذذذ   و مهعهذذا  وهنذذا ت مذذذن ارطذذعرؤ احملظذذعرؤ شذذذر ا   ألن ذلذذه يذذذ وب إل السذذعق   و مذذن احملد ذذذرين للسذذل    و األوراق ا ذذ

 تيلبات غ  طبياي  ف األساار  ممذا ي ثر  لد انياؤ ابقدواوي  أتث ا  سيبا  ومنها  لد سبيل ا ثال ب انور: 
م  و سذذنأبات قذذروض  فيهذذبط سذذارها ل ثذذرؤ الاذذرض  فيسذذار  صذذغار محلذذ  هذذذ  يامذذأب كبذذار ا مذذعلع إل طذذرح جممع ذذ  مذذن األوراق ا ذذذالي  مذذن  سذذه

 ثذرؤ األوراق إل  ياها  سار  قل  خشي  هبعط سارها جمأبوا   ااوؤ  رضهم  فياذعو ال بذار إل شذراء هذذ  األوراق  سذار  قذل   غيذ  رفذ  سذارها  
 ثذرؤ الغالبذ   وهذم صذغار محلذ  األوراق ا ذذالي   نديجذ  خذأبا هم  طذرح الطل   ويندهي األمر  دحييق م اسذ  لل بذار  وإنذاق خسذائر فاوملذ  ابل

 غ  مليييي ألوراق ممذاثل   ولرب مثل ذله  يضا  ف سعق البضائ .
 ولذله قأب  اثرت سعق البعرصذ  صذأبب  كبذ ا  ذع ابقدوذاويع  والسذب  ف ذلذه   ذا سذببت ف فذ ات ماينذ  مذن ةريذد الاذامل ابقدوذاوب ضذيا 

ت ضخم  ف وقت قو    ينمذا سببت غ  لآلخرين وون صهأب  مل  إ م ف األ مذات ال ب ؤ اله اصداملت الاامل  طال  ال ث  إبلغائها  ثروا
 إذ تذه   سسببها ثروات  وتنهار  وضا  اقدواوي  ف هاوي   و عقت سري   كمذا ُيول ف الاب ل واب سافات األرضي .

مذ  ال يهذي اإلسذالمي   اذأب اطال ذ   لذد مليييذ  سذعق األوراق ا ذذالي  والبضذائ  )البعرصذ ( ومذذا لذرب فيهذا مذن  يذعو ولذله كل   فإن جملس اجمل
  اصل  وآصل   لد األسهم وسنأبات اليروض  والبضائ  والامالت العرقي   ومناقشدها ف ضعء  مل ا  الشريا  اإلسالمي  ييرر مذا يلي:

)البعرصذذ ( هذذي إلذذاو سذذعق مسذذدمرؤ ووائمذذ   يدالقذذد فيهذذا الاذذرض والطلذذ   وا داذذاملعن  ياذذا وشذذراء  وهذذذا  مذذر صيذذأب   وب :  ن غايذذ  السذذعق ا ذذذالي   
 م إل الشراء.وم يأب  ومين  اسدغالل احمل فع للغافلع وا س سلع  الذين ُيداصعن  لد  ي   و شراء  وب يارفعن احملدام إل البي   ومن هع مدا 

  العاضح   يعاكبها ف األسعاق ا ذكعرؤ )البعرص (   نعا  من الو يات احملظعرؤ شر ا  وا يامرؤ   وابسذدغالل  و كذل  مذعال ول ن هذ  ا ولح
 الناه ابلباطل  ولذله ب مي ن إ طاء مل م شر ي  ا   شأ ا   ل ل   يان مل م ا اامالت اله جترب فيها  كل واملأبؤ منها  لد ملأبؤ.

  يرى اجملم  ال يهي اإلسالمي:  نذ  لذ   لذد ا سذبعلع ف الذبالو اإلسذالمي    ن ب ي كذعا  سذعاق البعرصذ  ف  الوهذم ملذرؤ  و ناء  لد مذا تيأب 
بذعن تداامل كي  تشاء من  يعو وص يات  سعاء كانت صائاؤ  و مرم   و ن ب ي كعا للمدال بع ابألساار فيها  ن ي العا مذا يشاهون   ذل يعص

 الطرق ا شرو   ف الو يات اله تايأب فيها  وميناعن الايعو غ  اجلائاؤ شر ا  ليحعلعا وون الدال   الذب لر إل ال عارث ا ذالي  فيها مرا اؤ 
 ڇ ڇڇ "وخيرب ابقدواو الاا   ويلحق الن بات ابل ث ين  ألن ار  كل ار  ف الداا  طريق الشريا  اإلسالمي  ف كذل شذيء  قذال هللا تاذال 

[.وهللا سبحان  هع ويل الدعفيق  واهلاوب إل سعاء السبيل  وصلد هللا  لد سيأب  ممذأب و لذد  137]األناا : "ڑ ڑژ ژ   ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ
 «.آل  وصحب  وسلم
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ململولني سالعار اوالهم علن : ت عب بعض املهيمنني عللى السلوق املاليلة )البورصلة( وبعلض كبلار ا 455ص -
طريق اإلشاعات الكاذبة أو عن طريق طرح جمموعة كبرية من اوالهم ليلنخفض العر اوالهم  لا البب كلوارث 

 :اقتصادية وضياع ثروات كثرية يف وقت قصري

ترج اجملذال هذ من 1202حتذير اجملم  ال يهي مب   ا  رم   رائس  شيخنا  بأبالاايا  ن اب  ف وورت  السا ا   ا       
للمهيمنذع  لذد األسذذعاق ا اليذ  ليدال بذذعا اسذاار األسذذهم والسذنأبات والامذالت وأيكلذذعا  مذعال النذذاه ابلباطذل  و يذذان 
 ن  ل   لد ا س ولع ف البالو اإلسالمي  مناهم من ذله ومن  كل تاامل مر  ف هذ  األسعاق لبال لر ذلذه إل 

 .إناق الن بات ابل ث ين
وقأب صاء   ه1202صأبر  شأن هذ  السعق قرار مهم من جمم  ال ي  اإلسالمي مب   ف وورت  السا ا   ا   وقأب    

إن خطعرؤ السعق ا ذالي  هذ  أتيت من »ف هذا اليرار  اأب ذكر إلا يات هذا السعق و اق سلبيات   مذا يلي: 
 تادمأب كليا   لد الارض والطل  ال اليع من قبل اااذها وسيل  للدأث  ف األسعاق  و    ام   ألن األساار فيها ب

احملداصع إل البي   و إل الشراء وإمنذا تدأثر اشياء كث ؤ  اضها م دال من ا هيمنع  لد السعق   و من احملد رين 
ي وب إل  للسل    و األوراق ا ذالي  فيها  كإشا   كاذ    و مهعها  وهنا ت من ارطعرؤ احملظعرؤ شر ا   ألن ذله

  املثال ال احلصر: ومنها على ابيل -تيلبات غ  طبياي  ف األساار  ممذا ي ثر  لد انياؤ ابقدواوي  أتث ا  سيبا  
يامأب كبار ا معلع إل طرح جممع   من األوراق ا ذالي  من  سهم  و سنأبات قروض  فيهبط سارها ل ثرؤ      

إل  ياها  سار  قل  خشي  هبعط سارها جمأبوا   ااوؤ  رضهم  فياعو  الارض  فيسار  صغار محل  هذ  األوراق
ال بار إل شراء هذ  األوراق  سار  قل   غي  رف  سارها   ثرؤ الطل   ويندهي األمر  دحييق م اس  لل بار  

ييي ألوراق وإناق خسائر فاومل  ابل ثرؤ الغالب   وهم صغار محل  األوراق ا ذالي   نديج  خأبا هم  طرح غ  ملي
 ممذاثل   ولرب مثل ذله  يضا  ف سعق البضائ .

ولذله قأب  اثرت سعق البعرص  صأبب  كب ا  ع ابقدواويع  والسب  ف ذله   ا سببت ف ف ات ماين  من        
 ةريد الاامل ابقدواوب ضيا  ثروات ضخم  ف وقت قو    ينمذا سببت غ  لآلخرين وون صهأب  مل  إ م ف
األ مذات ال ب ؤ اله اصداملت الاامل  طال  ال ث  إبلغائها  إذ تذه   سسببها ثروات  وتنهار  وضا  اقدواوي  ف 

 هاوي   و عقت سري   كمذا ُيول ف الاب ل واب سافات األرضي .
ذالي  والبضائ  ولذله كل   فإن جملس اجملم  ال يهي اإلسالمي   اأب اطال    لد ملييي  سعق األوراق ا       

)البعرص ( ومذا لرب فيها من  يعو  اصل  وآصل   لد األسهم وسنأبات اليروض  والبضائ  والامالت العرقي   
 ومناقشدها ف ضعء  مل ا  الشريا  اإلسالمي  ييرر مذا يلي:

رض والطل   وا دااملعن  وب :  ن غاي  السعق ا ذالي  )البعرص ( هي إلاو سعق مسدمرؤ ووائم   يدالقد فيها الا     
 ياا وشراء  وهذا  مر صيأب وم يأب  ومين  اسدغالل احمل فع للغافلع وا س سلع  الذين ُيداصعن  لد  ي   و شراء  

 وب يارفعن احملدام إل البي   ومن هع مدام إل الشراء.
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 نعا  من الو يات احملظعرؤ شر ا   ول ن هذ  ا ولح  العاضح   يعاكبها ف األسعاق ا ذكعرؤ )البعرص (      
وا يامرؤ   وابسدغالل  و كل  معال الناه ابلباطل  ولذله ب مي ن إ طاء مل م شر ي  ا   شأ ا   ل ل   يان 

 مل م ا اامالت اله جترب فيها  كل واملأبؤ منها  لد ملأبؤ.
سبعلع ف البالو اإلسالمي    ن ب ي كعا و ناء  لد مذا تيأب   يرى اجملم  ال يهي اإلسالمي:  ن  ل   لد ا      

 سعاق البعرص  ف  الوهم ملرؤ  تداامل كي  تشاء من  يعو وص يات  سعاء كانت صائاؤ  و مرم   و ن ب ي كعا 
للمدال بع ابألساار فيها  ن ي العا مذا يشاهون   ل يعصبعن فيها مرا اؤ الطرق ا شرو   ف الو يات اله تايأب 

ناعن الايعو غ  اجلائاؤ شر ا  ليحعلعا وون الدال   الذب لر إل ال عارث ا ذالي   وخيرب ابقدواو الاا   فيها  ومي
 ڇ ڇڇ"ويلحق الن بات ابل ث ين  ألن ار  كل ار  ف الداا  طريق الشريا  اإلسالمي  ف كل شيء  قال هللا تاال

سبحان  هع ويل الدعفيق  واهلاوب إل سعاء السبيل  وصلد هللا  لد  [.وهللا 137]األناا :ڑ ڑ    ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ
 «.سيأب  ممأب و لد آل  وصحب  وسلم

 
 :: طلب الضمان املايل العادل  ن يريد الدخول يف املزايدة 452ص -

يذره  ليذذ  ولذع  طلذذ  الضمذذان ا ذذذايل ممذن يريذذأب الذأبخعل ف ا اايذذأبؤ  ولذ   ن يذذرو هذذا الضمذذذان ل ذل مشذذارج مل     
 الاطاء  كمذا ل   ن ُيدس  هذا الضمذان من الثمن  ن فا  ابلو ي .

 :: ااتيفاء راوم الدخول العادل للمزايدة 452ص -

كمذا لع  اسدي اء رسم الأبخعل  والذب هع قيم  وف  الشروط  مبذا ب يايأب  لد الييم  ال الي  هلذا الأبف ؛ ألن      
  .(1)ان ل 

 :ع  للمش ين  و  صحاب ا ااو اإلناح  لد البائ  وذ  سلاد  ليبياها  سار  قل: ب ل 212ص -

وب لع  للمش ين الدعاط   لد  أب  الااوؤ ف سار السلا  اله ُُيرَّم  ليها  من  صل  ن يش ب كل واملأب منهم     
 ذا في  من اإلضرار  وامل  السلا    سلا  منها  ثمن خبس   و يش كعا ف ذله   ذا ف ذله من األثرؤ ا ميعت   و 

كمذا ب لع  إ أباء  يعب السلا  من قبل  ملأب ا ش ين ليأخذها  سار  قل   ذا في  من اإلضرار ابلبائ   ل ن ل  
 لد البائ   ن يبع  يع ا  كمذا ب لع  للمش ين  و  صحاب ا ااو اإلناح  لد البائ  وذ  سلاد   ليبياها  ثمن 

تسدحي   ألن ذله نع  من ارأبا  ونع  من اإلكرا  ل   كمذا ُير   لد البائ  وغ   ممن ب يريأب الشراء  ن   قل ممذا
  .(0)يايأب ف ان السلا  لرف  قيمدها  ألن هذا من النجش 

 

                                                 

 (.130-3( ينظر: جممع   حبعث وقرار جمم  ال ي  جبأبؤ ف هذا ا عضع  مبجل  اجملم  )الاأبو الثامن: اجلاء الثاي ص 1)

 .105-17/117( فداوى اللجن  الأبائم : شروط البي  0)
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 :: يدخل يف بيع ))من يزيد((: عقود املناقصات املعاصرة 451ص -

 :: تعريف عقود املناقصات 451ص -

 :ملناقصة عقد جائز: ا 451ص -
 يعو ا ناقوات اله صأبت ف هذا الاور  وهي طل  العصعل إل  رخ   طاء  «:  ي  من يايأب»ويأبخل ف      

 لشراء سلا   و خأبم   تيع  فيها اجله  الطالب  هلا و عؤ الراغبع إل تيأب   طاءا م  وفق شروط ومعاص ات مأبوؤ.

ع  مذذن ا اايذذأبؤ  فدطبذذق  ليهذذا  مل امهذذا  سذذعاء  كانذذت مناقوذذ   امذذ      مذذأبوؤ  وا ناقوذذ  صذذائاؤ شذذر ا ؛ أل ذذا نذذ    
 واخلي      خارصي    لني      سري .

 :: قصر االشرتاك يف املناقصة على املرخص ِم واملصنفني تصنيفا  عادال   451ص -

يذا   ولذ   ن ي ذعن هذذا الدوذني  ولع  قور ابش اج ف ا ناقو   لد ا وذن ع رمسيذا    و ا ذرخ  هلذم مل عم     
 . (1) و ال خي  قائمذا  لد  سس  اول 

 :: قياس بعض أهل العلم ))اإلجيار املنته  ابلتمليك(( على بيع العربون 451ص -
  وهع  ن يأبف  ا ش ب قسطا  من ان السلا   نأب الايأب  ويد ق ا دباياان  لد  ن ا ش ب إن « ي  الار عن» 

  ومل يسأبو  يي  ان السلا   ن هذا اليسط ي عن للبائ  تاعيضا  ل   ن إلغاء هذا البي   والوحيح تراص   ن البي
 . (0)صعا  ؛ لداامل  اق الوحا      

وقأب قاه  اق  هل الالم  لد  ي  الار عن: اإللار ا ندهي ابلدمليه  وسيأيت  يان ذله م وال  ف كداب اإلصارؤ  
  إن شاء هللا تاال.-
 
 :: بيع وإصدار البطاقات التجارية والبنكية 451ص -

 وهذه البطاقات أنواع متعددة، ومن أمهها:

                                                 

 يذ  »(  رسذال  330-703( ينظر: جممع    حباث وقرار جمم  ال ي  جبأبؤ ف هذا ا عضذع  مبجلذ  جممذ  ال يذ  )الاذأبو الثذاي  شذر اجلذاء الثذاي ص 1)
 .110-103رب ص لنجايت ممأب قعقا ب  اجملمع  ف ابقدواو اإلسالمي للأبكدعر رفيق ا و« ا اايأبؤ

(  وارطذذذايب ف 0035  وال ذذذاكهي )0/153(  واأل رقذذذي 07550(  وا ذذذن  يب شذذذيب  ف البيذذذع : ف الاذذذرابن ف البيذذذ  )0017( روى  بذذذأبالر اق )0)
 ن  مي     وا اب ف تري   بأب الرمحن  ن فروخ   ن  ف   ن انارث  ن  اش ى وارا  للسجن من ص عان5/72  والبيهيي 0/35غري  انأبيث 

مب    فإن رضذي  مذر  وإب فلذ   ر امذذائ   فرضذي  مذر  ذا. وسذنأب  ملسذن  رصالذ  ثيذات   ذأبا  بذأبالرمحن  ذن فذروخ  وهذع مذن كبذار الدذا اع  ومل 
 لرح  وذكر  ا ن ملبان ف الثيات  ومثل  ُيسن  اق  هل الالم ملأبيث   وقأب  خرم البخارب ف صحيح  ف اروعمذات ابب الر ط وانذبس ف

ا البيذ   انر  هذا األثر ماليا  جماومذا     و املدج     محأب  ول  شعاهأب  نأب ا ن  يب شيب  وغذ   يديذعى  ذا  وقذأب قذرر جممذ  ال يذ  جبذأبؤ صذح  هذذ
     جممع  فداوى وميابت مدنع 17/170(  وينظر: فداوى اللجن  الأبائم : شروط البي  307-1/527ينظر: جمل  جمم  ال ي : الاأبو الثامن )

 . 57  10/50لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  
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 :: تعريف بطاقة التوفري 451ص -

 :: حيرم بيع وشراء بطاقة التوفري 451ص -
وهي  طاق  توأبرها م سس   اأب ات اقها م  جممع   من احملالت الدجاري   و م  «  طاق  الدعف »مذا يسمد  -1  

ق ال ناوق ومهعها  ن من ُيمل هذ  البطاق  خي ق  ن  نسب  ماين  من قيم  مذا يش ي  من هذ  احملالت   و من  ا
إلار هذ  ال ناوق  مث تيع  هذ  ا  سس   بي  هذ  البطاق   سار مأبو  وقأب أتخذ  لي  رمسذا سنعا  لدمأبيأب ف ؤ 

 اهرا   فا ن ا  اله سيحول  ليها مش ب هذ  البطاق  غ   سران هذ  البطاق   وهذا البي  مر ؛ ألن في  غررا  
مالعم   فهع قأب ُيول  لد من ا   كثر مما وف  قيم  هلذ  البطاق   وقأب ُيول  لد من ا   قل مما وف   وقأب ب 
ُيول  لد من ا   صال   وألن تاهأب ا  سس   أبف  قيم  الدخ يق  نأب امدنا  صامل  احملل من الدخ يق ي وب 

 .(1) الراب  نأب سأباوها هلذا ا بلف إل

 :: تعريف ))البطاقات االئتمانية(( 453ص -

 :: جيوز إصدار البطاقة االئتمانية إذا كانت جمانية 453ص -

 :: جيوز إصدار البطاقة االئتمانية إذا كانت تباع مبقدار التكلفة الفعلية إلصدارها 453ص -

 :إذا كانت تباع بسعر أكثر من التكلفة الفعلية إلصدارها : حيرم إصدار البطاقة االئتمانية 453ص -
  وهذذي  ن ييذذع  ا وذذرل )البنذذه(  و  ب م سسذذ  جتاريذذ  إبصذذأبار  طاقذذ  «البطاقذذات ابئدمذذذاني »مذذذا يسذذمد -0    
  و تبذذذا   و تاطذذذد هذذذذ  البطاقذذذ  لامذذذالء مذذذن  صذذذأبرها  وييذذذع  -ومذذذن ذلذذذه البطاقذذذ  ال ضذذذي  والبطاقذذذ  الذهبيذذذ -ماينذذذ  
يل ابلشذراء  ذذ  البطاقذ   وييذع  هذذا البنذه  و هذذ  ا  سسذ   سذأباو قيمذ  مذذا اشذ ا   و ملسذم  مذن ملسذاب هذذا الام

 الاميل.

ومل ذذم إصذذأبار هذذذ  البطاقذذ  والداامذذل  ذذا خيدلذذ  حبسذذ  قيمذذ  هذذذ  البطاقذذ   وحبسذذ  طرييذذ  تسذذأبيأب الاميذذل هلذذذا  
 البنه  و ا  سس .

ي  يذذأبر ت ذذالي  إصذذأبارها ال اليذذ    و كانذذت جمانيذذ  فذذال ملذذرم ف ذلذذه  وإن فذذإن كانذذت قيمذذ  هذذذ  البطاقذذ  إمنذذذا هذذ   
 اوت  لد ذله  فهع  ي  مر ؛ ألن  قرض في   اوؤ ميأبمذ   ليذ   وهذي هذذ  الذااوؤ ف قيمذ  هذذ  البطاقذ   وهذذا راب  

 صريح.
نيلة أو مقابلل أتخلره علن : حيرم دفع زايدة للبنك مقابل اداده ملا اشرتع به العميل ابلبطاقة االئتما 453ص -

 :اداد هذا املبلغ

                                                 

(  قرار اجملم  ال يهي مب   ف وورت  الثامن  10200  فدعى )12/0( ينظر: فداوى اللجن  الأبائم :  طاقات الداامل الدجارب وابق اض من البنعج 1)
 مل .هذ  وقأب تعصل   ضاء اجملم  ابألغلبي  إل حتر  هذ  ا اا1203 شرؤ  ا نايأبؤ ف سن  
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: ال جيللوز للعميللل إجللراء عقللد اشللرتط فيلله زايدة للبنللك مقابللل التللأخري يف السللداد، ولللو كللان هللذا  454ص -
 :العميل ينوي عدم التأخري يف السداد

وؤ مذذن سذذعاء كانذذت هذذذ  الذذاا-وكذذذله إن كذذان الاميذذل يذذأبف  للموذذرل )البنذذه(  و ا  سسذذ   اوؤ  نذذأب السذذأباو  
فهذذ  الذااوؤ مرمذ   أل ذا  - صل سأباو البنه  و ا  سس   ن    و من  صذل أتخذر   ذن السذأباو ف العقذت ا د ذق  ليذ 

 من الراب الوريح.

وب لع  للاميل إصراء هذا الايأب احملر   و الداامل  ذ  البطاق  ف ملال كعن الااوؤ ب ت خذ  لي  إب  نأب الدأخر     
   ن  لن يدأخر  ن السأباو  و لي  فلن يذأبف  هذذ  الذااوؤ احملرمذ ؛ ألن ف ذلذه قبذعب  مبذأبئيا  ومعافيذ   ن السأباو  حبج

مبأبئي   لد هذا الايأب الر عب  وإقرارا  للراب  اهرا   وهذا مر  ف ملأب ذات   وألن اإلنسان ب يأبرب مذذا ياذرض لذ   فيذأب 
ف العقذت ا د ذق  ليذ   فيجذرب  لذد وفذ  الذراب  وهذع ا دسذب  ف  يش ب  ذ  البطاق   وُيول ل  مذذا ميناذ  مذن السذأباو

 ذله   أبخعل  ف هذا الداامل احملر .
 :: جيوز السحب ابلبطاقة املغطاة اليت يسحب هبا عميل البنك من حسابه 454ص -

سذا   ف هذذا البطاق  ا غطاؤ  وهي البطاق  اله يوأبرها ا ورل )البنه(  واله يسح   ا الاميل مذن مل -7    
ا ورل   و يش ب  ا من احملالت الدجاري   فيحعل ا بلف الذب اش ى    من ملسا   نساب احملل الذذب اشذ ى 
منذذ   فهذذذ  البطاقذذ  لذذع  إصذذأبارها والداامذذل  ذذا  ألن الاميذذل إمنذذذا  خذذذ مذذن ملسذذا   ف ا وذذرل  ذذن طريذذق الشذذب   

ال اليذذذ  هلذذذذ  البطاقذذذ   كمذذذذا سذذذبق  نذذذأب ال ذذذال   لذذذد البطاقذذذات البن يذذذ   ولذذذع  للموذذذرل  ن أيخذذذذ قيمذذذ  الد ل ذذذ  
 ابئدماني .

: جيوز للبنك إذا كان احلساب املسلحوب منله يف بنلك آخلر أن أخلذ أجلرة لعمليلة السلحب بقلدر  454ص -
 :التكلفة الفعلية ِذه العملية

 :: ال جيوز للبنك أن أخذ زايدة على التكلفة الفعلية لعملية السحب 454ص -
كمذا لع  للمورل ا سحعب من   إذا كان ملساب هذا السامل  ف مورل آخر  ن أيخذ  صرؤ لاملي       

السح    يأبر الد ل   ال الي  هلذ  الاملي   ألن  إمنذا أيخذ ميا ل الامل الذب  ذل    مذا إن  اوت قيذمذ  البذطاقذ  
  .(1)  فهي مرم ؛ أل ا راب و قذيمذ   مليذ  السح   ن الد ل   ال اليذ  ل ل منهمذا

 
 ابب الراب

                                                 

 ن  طاقات ابئدمذان )منشعرؤ مبجل  جممذ  ال يذ : الاذأبو الثذاي  شذر: اجلذاء الثالذث(  ه 1201( ينظر: جممع   حبعث وقرار جمم  ال ي  جبأبؤ  ا  1)
ين   ذ ب   ارأبمذات ا ورفي  للأبكدعر  الء الأب303-17/301وينظر: فداوى اللجن  الأبائم :  طاقات الداامل الدجارب وابق اض من البنعج 

 .730-1/033  الراب ف ا اامالت ا ورفي  ا ااصرؤ 301-333ص 
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 :: جيوز بيع اإلمسنت واحلديد وميتقات البرتول وحنوها جبنسها متفاض   ونسيئة 411ص -

ألن الوحيح  ن  ل  الراب ف الذه  – مذا غ  اليعت وغ  الذه  وال ض  ومذا ييع  ميامهمذا من األاذان     
 باق مد اضال  ونسيب   فيجع   ي  اإلمسنت وانأبيأب ومشديات الب ول فيجع   ي   اض   -وال ض  هي الثمني 

  .(1)ومهعها جبنسها مد اضال  ونسيب ؛ أل ا ليست قعة  
 :: ال جيوز بيع عملة من النقود الورقية أو غريها بعملة أخرع نسيئة 411ص -

 :يف جملس العقد: جيوز عند بيع عملة بلد بعملة بلد آخر التفاضل لكن بيرط القبض  411ص -

الوحيح  ن النيعو العرقي  اله اندشرت ف هذا الاور تاأب نيأبا  قائمذا  ذات   هلا مل م الذه  وال ض   فإن  ب      
كمذا لرب -لع   ي   مل   امل   خرى م  ابت اق  لد أتصيل الاملدع  و إملأبا ذا إل ةريد مالع  ف ا سديبل 

ألن  ل  الراب ف الاملدع واملأبؤ  وهي الثمني   فيش ط  -ارل )البنعج( م   مالئهااآلن ف تاامل كث  من ا و
لوح   ي  إملأبى الاملدع ابألخرى قبضهمذا ماا  ف جملس الايأب  ل ن لع  الد اضل  ع  مله  لأبين ظدل ع؛ 

ب مبذائه ين اابي  و  ي  أل مذا صنسان ظدل ان  فامل  كل  لأب صنس مسديل  فيجع  مثال   ي  مذائ  صني  مور 
  .(0) ل  رال ساعوب خبمسمذائ  يعرو  وريب  وه ذا 

 :بذهب عياره أقل 12: ال جيوز بيع ذهب عيار  414ص -

 شذذيء مذذن هذذذا  –وهذذع الذذذب لذذيس فيذذ  شذذعائ – ب ب لذذع   يذذ  ارذذال  مذذن صذذنس ماذذع  )وب خالوذذ  مبشذذع  (   
نظيذ   ذرب فيذ  شذعائ  كشذا   و   ذعاو مذن الذار   و ملوذد  و غذ  ذلذه؛  اجلنس في  شعائ   فال لع  مثال   يذ   ذر

 ألن  ب مي ن م  وصعو هذ  الشعائ  الدحيق من الدساوب ف ال يل ا ش ط  نأب  ي  هذا اجلنس  اض   باق.

وهع الذه  الذب خلط    - ذه   يار   قل  –وهع الذه  ارال –( 02و لي  فال لع   ي  ذه   يار )    
    سعاء كا  مدساويع ف الع ن  و ب؛  ذا سبق.(7)(  و غ  12كايار )  –  من مهاه  و غ  غ  

 

                                                 

ه (  اق  هل الالم يرى  ن الال  ف غ  النيأبين: كعن  م يل صنس  فيحرمذعن  يذ  كذل م يذل جبنسذ  إب مذثال  مبثذل يذأبا   يذأب  وقذأب صذرى  لذد ذلذ1)
( إل حتذر   يذ  الذأبيال 3/007)مطبع  ضمن اجملمع ذ  ال املذ    ل اتذ  « ال داوى الساأبي »الشيد  بأبالرمحن الساأبب  ولذله ذه  ف كدا   

  والايت  وغ  ذا من احملروقات مبثل  إب مثال  مبثل يأبا   يأب  والوحيح   ا ليست ر عي  أل ا غ  مطاعم . 

(  قذرار هيبذذ   075-3/007جملمع ذ  ال املذ    ال دذذاوى السذاأبي  )مطبذع  ضذمن ا132-3/131( ينظذر: فدذاوى ورسذائل الشذيد ممذأب  ذن إ ذراهيم 0)
(  قرارات اجملم  ال يهي 32-03كبار الالمذاء اب مل   وحبث اللجن  الأبائم  ف  مل ا  النيعو العرقي  )منشعران ف  حباث هيب  كبار الالمذاء !/

الاملذذ  )منشذذعرؤ مبجلذذ  جممذذ  ال يذذ : الاذذأبو    قذذرار جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ وجممع ذذ  حبذذعث ف  مل ذذا  النيذذعو العرقيذذ  وتغذذ  قيمذذ 101-00مب ذذ  ص 
(  الذراب وا اذامالت ا وذرفي  لشذيخنا 07  7/00الثالث  اجلاء الثالث(  قرار اجملم  ال يهي ابهلنأب )منشعر ف في  النعا ل للأبكدعر ممذأب اجليذااي 

ف ضذذعء الشذذريا  اإلسذذالمي  للذذأبكدعر  محذذأب انسذذين     مل ذذا  األوراق النيأبيذذ  والدجاريذذ  لسذذ  اجلايذذأب  تطذذعر النيذذعو 721-710 مذذر ا ذذ ج ص 
  مل ا  صرل النيعو والامالت للأبكدعر  باه البا .

 (.333( ينظر ف  يارات الذه : مذا سبق ف الاكاؤ ف ا سأل  )7)
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 : هذا وقد وجدت صور كثرية للراب يف هذا العصر، منها: 419ص -

 :: من صور الراب: بيع اووراق التجارية املؤجلة مع زايدة أو نفع ميروط 415ص -

 و سنأبات الدذا  موذأبرها  ذأبف  قيمدهذا ف وقذت  (1)ي  من شي ات  و كمبيابتالوعرؤ األول:  ي  األوراق الدجار 
  مذذ   اوؤ  و ن ذذ  مشذذروط   ذذن يذذأبف  ا بلذذف ا ذذذكعر فيهذذا ف وقذذت البيذذ   فهذذذ  األوراق مرمذذ  شذذر ا   (0)آصذذل مذذأبو

 وذذأبرؤ هلذذا خاصذذ    و  امذذ  إصذذأبارا    و  ياذذا    و تذذأباوب   ألن هذذذ  ا ااملذذ  مذذن الذذراب الوذذريح  سذذعاء  كانذذت اجلهذذ  ا
ترتبط ابلأبول   وب  ثر لدسميدها شهاوات  و صذ عكا  اسدثمذذاري   و اوخاريذ    و تسذمي  ال ائذأبؤ الر عيذ  ا لدذا   ذا فيهذا 

 .(7)رحبا    و  ائأبا    و  معل    و رياا  

 :: من صور الراب: الودائع اليت يدفع البنك لصاحبها فوائد 415ص -

ثاني : العوائ  اله يأبف  ا ورل هلا فعائأب  كمذا هع انال ف كث  من العوائ  ف ا وارل الر عيذ   وهذي الوعرؤ ال     
     مذذن العوائذذ  «ملسذذاابت صاريذذ »قذذروض ر عيذذ  مرمذذ   سذذعاء  كانذذت مذذن نذذع  العوائذذ  حتذذت الطلذذ  والذذه تسذذمد 

 .(2)ألصل     من العوائ  إبشاار     من ملساابت الدعف 
 :من صور الراب: إقراض املصرف لعميله قرضا  بفائدة : 415ص -

الوعرؤ الثالث : إقراض ا ورل  و غ   لاميل  قرضا    ائأبؤ أيخذها الأبائن ميا ل هذا اليرض  كمذا لذرب ف كثذ      
هذذذا مذذن ا وذذارل الر عيذذ   فهذذذا اليذذرض مذذن الذذراب الوذذريح  وإن كذذان ا وذذرل يايذذأب ال ائذذأبؤ  لذذد  ميلذذ  كلمذذذا أتخذذر 

 الاميل  ن السأباو  فهذا من راب اجلاهلي  الذب نال اليرآن  دحرمي .

                                                 

  و قا ذذل للدايذذع ألمذذر ( ال مبيالذذ : صذذه مذذرر وفذذق شذذ ل ماذذع  وصبذذ  اليذذانعن يدضذذمن  مذذرا  مذذن السذذامل  إل ا سذذحعب  ليذذ   ذذأبف  مبلذذف ماذذع1)
 ا سد يأب  و نامل هذ  ال مبيال  ف ةريد مأبو  و قا ل للدحأبيأب  و مبجرو ابطال . وقأب ي عن ا سد يأب هع السامل .

بلف  فمثال   نأبمذا ي عن  لد شخ  وين   سس  جتاري  ي د  كمبيال  فيها  مر  لد طرل اثلث  وغالبا  ي عن مورفا  ان يأبف  هلذ  ا  سس  م
ر  لي  ا  سس  لشخ  اشذ ت منذ  سذلاا   ذذا ا بلذف ا ذذكعر ف -وهع هذا الأبين  و قسط من -كذا ف وقت كذا  ويعقا  هذا ا أبين  وقأب تظهِّّ

ال مبيال   وقأب يظهر  لي  هذا الشخ  لشخ  اثلث  وقأب يظهر  لي  هع لرا    وه ذا  فيسأبو ا أبين األول الذب وقذ   لذد ال مبيالذ  هذذا 
عرؤ  بلف لألخ  من ه بء. و ذا يسدطي  جممع   من الناه  ن ييضعا ملعائجهم  ذ  ال مبيال   ل ن يش ط جلعا  ذلذه مرا ذاؤ الضذعا ط ا ذذكا

مذذكعر فيهذا  . وكث  من الناه يسداملعن ال مبيال  اسدامذاب  مرمذا  كأن تبا  اقل ممذا هع-إن شاء هللا تاال-ف ابب  مل ا  الأبين اآليت قريبا  
  نيأب  اصل   و ت عن من  صلها كدبت لسأباو مبلف نيأبب  قل ممذا هع مذكعر فيها  كمذا هع مبع   ال .

( هذا السنأب  بارؤ  ن صه يدضمن تاهأبا  من البنه  و من شرك  ماين   سأباو مبلف ماع لشخ  ماع ف وقت مأبو   سب  قذرض  قرضذ  هلذا 0)
 كعر ف السنأب  كثر من ا بلف الذب وفا  هذا الشخ .هذا الشخ   وي عن ا بلف ا ذ 

مبلغذا  وهذا السنأب الذب يشدمل  لد الراب خيدل   ن السنأب اإلذي  الذب هع جمرو وثيي   أبين  فالسنأب اإلذي تاهأب من ا ذأبين ان يذأبف  لأبائنذ    
 مأبوا  ف ةريد مأبو وب يشدمل  اوؤ  لد راب.

  جممع ذذ  حبذعث مذ  قذذرار جممذ  ال يذ  جبذذأبؤ  ذن األسذذعاق 702 ذذن  يذ  الذأبين ص ه 1200هذي مب ذ : قذذرار اجملمذ   ذا  ( ينظذر: قذرارات اجملمذذ  ال ي7)
 ا ذالي  والسنأبات )منشعرؤ ف جمل  جمم  ال ي : الاأبو الساوه اجلاء الثاي(. 

 تاال.( إن شاء هللا 1232( تنظر مراص  هذ  الوعرؤ فيمذا أييت ف ابب العويا   ف ا سأل  )2)
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 :: من صور الراب: خصم اووراق التجارية 411ص -

الوعرؤ الرا ا : ملسم األوراق الدجاري   وذله كأن ييع  من ُيمل كمبيال  قأب ملأبو هلا مع أب م صل اببت ذاق مذ      
ذكعر ف هذ  ال مبيال   ظوعمذا من  مبلغا  يدناس  مذ  ا ذأبؤ ا دبييذ   وييذع  ا ورل الر عب  لد  ن يسلم ل  ا بلف ا 

هذذذذا الشذذذخ  ابلدظهذذذ   لذذذد ال مبيالذذذ  ان ا بلذذذف احملذذذرر ف ال مبيالذذذ  قذذذأب انديلذذذت مل يدذذذ  إل هذذذذا ا وذذذرل  وهذذذذ  
 .(1)ع  اوؤ ر عي  ماامل  ر عي   ألن هذا ا بلف الذب ملسم للمورل  وسيسدلم   نأب مللعل  صل ال مبيال  ه

 :: من صور الراب: راوم التبييت يف بيع اِامش 411ص -

الوعرؤ ارامس : رسع  الدبييت ف  ي  اهلامش  وذله ان يأبف  ا ش ب صاء يس ا  من قيم  مذا يرغ  شراء  من     
 ذأبف  ابقذي -مورل ر ذعب والغال   ن -  وييع  العسيط«اهلامش»نيعو  و  سهم  و سل   وهذا اجلاء ا أبفع  يسمد 

الييمذذ   لذذد سذذبيل اليذذرض   لذذد  نذذ  إذا مل يسذذأبو ا شذذ ب للعسذذيط هذذذا ا بلذذف الذذذب  قرضذذ  لذذ  ف ن ذذس اليذذع  يذذأبف  
 . (0)  فهذ  الااوؤ من الراب الوريح «رسع  الدبييت»للعسيط مبلغا   ائأبا  يد يان  لي   يسمد 

 :بك : من صور الراب: التسويق اِرم  أو الي 411ص -
وف خدا  ال ال   لد مسائل الشركات  ملببت  يان مل ذم مااملذ   ملذأبثت ف السذنعات األخذ ؤ  و نشذأت مذن       

   و «الدسذذعيق اهلرمذذي» صلهذذا شذذركات مسذذديل  نسذذبت إليهذذا؛ أل ذذا ب تداامذذل إب  ذذا  وهذذذ  ا ااملذذ  هذذي مذذا يسذذمد 
شذذركات الدسذذعيق »   و«شذذركات الدسذذعيق اهلرمذذي»ا   وتسذذمد الشذذركات الذذه ت سذذس للداامذذل  ذذ«الدسذذعيق الشذذب ي»

  وكي ي  هذ  ا اامل :  ن تيع  م سس  جتاري   و شرك  ماين  إبقنا  شخ   شراء سذلا  منهذا  سذار ماذع  «الشب ي
 لد  ن ييع  إبقنا  آخرين ابلشراء مذن هذذ  الشذرك   مث كذل شذخ  مذن هذ بء ييذع  إبقنذا  آخذرين  وه ذذا  وياطذد  

ميا ل كل شذخ  أييت  ذن طرييذ   وكلمذذا  او  ذأبو ا شذ ين ملوذل الشذخ  -وهي مبالف مذالي -ل كل شخ   مع 
الذب صاهوا  ن طريي   لد  معبت  كثر  ولذله ُيول ا ش ب األول الذب صاء كل  و  كثر ا ش ين  ن طريي  

األول  وه ذذا  وهذذ  السذل  تبذا    لد مبالف كب ؤ  والذين صاء  م ُيولعن  لد مبالف كب ؤ  ل نها  قذل ممذا ملوذل 
 لد ه بء ا ش ين اكثر من قيمدها  لدغطذي ت ذالي  هذذ  الامذعبت  ولذ  ح هذذ  الشذرك  رحبذا  كبذ ا   و كثذر هذ بء 
ا ش ين يشذ ون هذذ  السذل  وهذم ب يرغبذعن فيهذا  وإمنذذا للحوذعل  لذد هذذ  الامعلذ   الذه يرصذع كذل مذنهم  ن ت ذعن  

 كب ؤ.
أب ذه   كثر مذن ت لذم  ذن مل ذم هذذا الداامذل مذن  هذل الالذم ف هذذا الاوذر إل حترميذ   وإل حتذر  ا سذا   وق      

ف الشذركات الذه ت سذس هلذذ  ا ااملذ    و الشذركات الذه تداامذل  ذا  وهذذا هذع األقذرب  بشذدمال هذذ  ا ااملذ   لذد 
                                                 

لذيس ( وهذا يشمل مذا إذا كان  مر الورل معصها  إل ا ورل )البنه( الذب سيدعل شراء هذ  ال مبيال  و  خذذ هذذ  الذااوؤ؛ ألن هذذا ا وذرل 1)
ائها  حبس  مذا مأبينا   ذا ا ذال ف ملييي  األمر وقت ملسم هذ  العرق   وإمنذا سي عن مأبينا  للسامل   ييم  هذ  ال مبيال   نأبمذا ُيل وقت وف

 هع مد ق  لي   ع هذا السامل  و ع ا ورل. ينظر:  مل ا  األوراق الدجاري  ف ال ي  اإلسالمي للأبكدعر ساأب ارثالن.
 ه.1203( ينظر: قرار اجملم  ال يهي مب    ن ا داصرؤ ابهلامش ف وورت  الثامن   شرؤ  ف  ا  0)
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فهذع يذأبف  نيذعوا  قليلذ   -كمذا سبق-إمنذا ميوأب  الامعل   الراب  نع ي ؛ ألن من يش ب هذ  السلا  اله ب يرغ  فيها
ليحول  لد نيعو  كثر منها  اأب ف ؤ  ووصعو السلا  ب  ثر ل ؛ وإمنذا هي سدار هلذ  ا اامل   كمذا  ن ف هذذا الامذل 

 كع  كال  ألمعال النذاه ابلباطذل؛ مليذث ب يسذد يأب مذن هذذا الامذل سذعى هذذ  الشذرك  و شذخاص ماذأبووين مذن ا شذ
ف هذذذا الدسذذعيق  والغالذذ    ذذم ممذذن تريذذأب هذذذ  الشذذرك  ن اهذذم لوذذلدهم العثييذذ  اصذذحا ا  وذلذذه رذذأبا  اآلخذذرين   مذذذا 

فهذذم خاسذذرون  و ف هذذذا  -وهذذم الطبيذذات ا دعسذذط  وا دذذأخرؤ مذذن ا شذذاركع فيذذ -غالذذ  الذذذمشاركع ف هذذذا الدسذذعيق 
 ذا الثمن الذب ب تسدحي  ب يذأبرب هذل ي ذعن األشذخاص الذذين الامل كذله: غرر وصهال ؛ ألن ا ش ب للسلا  

 .سيأتعن  ن طريي  و ن طريق من  قناهم كث ين  ف  ح      ن هذا الدسعيق سيدعق  قريبا   في عن خاسرا  
 :: صور أخرع كثرية للراب وجدت يف هذا العصر 412ص -

يت ف ابب اليرض وابب السلم وابب  مل ا  الأبين وهناج صعر  خرى كث ؤ   اضها سبق ف ابب البي  و اضها أي
  منها: مذا ي خذ من فعائأب  و  صرؤ  ائأبؤ  لد الد الي  ال الي  -إن شاء هللا تاال-وابب انعال  والضمذان وغ ها 

  نأب إصأبار خطاب الضمذان  و اب دمذاو ا سدنأبب   و إصأبار البطاق  الدجاري   و البن ي    و  نأب تسأبيأب ا ورل
 و ا  سس  اله  صأبر ا وينا   ن  ميلهم الذب ُيمل هذ  البطاق    و  من  صأبر خطاب الضمذان  و اب دمذاو 
ا سدنأبب  و تت انعال  لوان   ومذا تأبفا  شرك  الدأمع للمدضرر  سب   يأب الدأمع الدجارب  ومنها: وض  شرط 

  «صأبول  ويعن» أبين  والذب يسمد ف ا وارل )البنعج(: صاائي  نأب أتخر ا أبين  ن السأباو  و ي  الأبين  لد ا
و ي  الأبين  لد ا أبين  و ي  الأبين  لد غ  من هع  لي   نيأب ماجل  و م صل  و ي  األوراق الدجاري  من شي ات 

 . (1) و سنأبات إذني   و كمبيابت   لد مذا مت ت ويل   نأب ذكر كل واملأبؤ من هذ  ا اامالت ف اب ا 
 :: حيرم اإليداع يف مصرف ربوي إال عند االضطرار إىل ذلك 411ص -

 :: حيرم اإليداع يف فرع ملصرف ربوي ولو كان هذا الفرع ال يتعامل ابلراب 411ص -
وف خدا  ال ال   لد الراب ينبغي  ن يالم  ن  ب لع  إيأبا  ا ذال ف ا وارل )البنعج( اله تداامل ابلراب  إب  نأب     

ر إل ذله  ان ب لأب ا سلم من يعو   نأب  سعى ا ورل الر عب؛ ألن اإليأبا   نأب  إ ان  ل   لد اإلمث ابضطرا
والاأبوان  ألن ملييي  اإليأبا  ف ا ورل إقراض ل   وب لع  إقراض  مذاب  يرايب     فال لع  اإليأبا  في  ولع كان 

يي  مذا لأبى هذا ا ورل من  معال يعو ها ف موارل  خرى  اإليأبا  ف فر  هلذا ا ورل ب يداامل ابلراب  ألن 
  (.0)وأيخذ  ليها راب  فاإليأبا  ف  ب فر  من فرو   إ ان  ل   لد اإلمث والاأبوان

                                                 

(  وينظذذذر ف خطذذذاب الضمذذذذان واب دمذذذذاو ا سذذذدنأبب والدذذذأمع 1030ذا سذذذبق ف ابب البيذذذ  ف ا سذذذأل  )( ينظذذذر ف البطاقذذذات الدجاريذذذ  والبن يذذذ : مذذذ1)
  وينظذر: ف وضذذ  الشذرط اجلاائذي  لذذد ا ذأبين ومذذا ذكذذر  اذأب  ف ابب  مل ذذا  -إن شذاء هللا تاذذال-الدجذارب: مذذا أييت ف ابب انعالذذ  والضمذذان 

 الأبين.

   مذا الداامل م  ا ورل )البنذه( الر ذعب  غذ  اإليذأبا  فيذ   كانعالذ  والوذرل مذ  ابملذ اه مذن -إن شاء هللا تاال-يا  ينظر: مذا أييت ف ابب العو( 0)
قأب ي ال مذا  كان ياامل اليهعو م    م  كالعن للسحت  وهع   فاألقرب  ن  صائا م  ال راه   فالنو إييا  البنه الر عب ل  ف  مر مر   
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 :: اوقرب أنه جيوز التعامل مع املصرف الربوي بغري اإليداع فيه 411ص -
ايدة ربويلة أخلذها وأنفقهلا عللى الفقلراء أو : إذا اضطر املسلم لإليداع يف مصرف ربوي فلدفع لله ز  411ص -

 :يف املصاحل العامة للمسلمني

: وإذا اضطر ا سلم لإليأبا  ف مورل ) نه( ر عب  فال لع  الدااقأب ما   لد  خذ  اوؤ  لد هذ   273ص -
وارل ف كمذا هي طريي  موارل ال  ار و اق ا -العويا   ل ن إن وف  ل  ا ورل  اوؤ ر عي   أبون طل  من  

فإن ا سلم أيخذ هذ  الااوؤ  و ين يها  لد ال يراء و ا ساكع؛ أل م من موارل ا ذال الذب  -الأبول اإلسالمي 
ب مذاله ل    و يورفها ف ا واحل الاام  للمسلمع  كإصالح الطرق و ناء ا أباره  وطب  كد  الالم  ومهع ذله  

ال  ب  ني  الوأبق   ألن  مل ميل   مل  يدوأبق     وب لع  ل   ن أيخذ وي عن ذله كل   ني  الدخل  من هذا ا ذ
  .(1)من هذا ا ذال شيبا   ألن  ليس مذال ا  ل  

 
 ابب اخليار

 : من أمثلة التدليس املعاصرة:  423ص -
 .وض   وراق  و قش  و غ  ا ف  س ل و اء البضا      
  من أمثلة التدليس اليت كثرت يف هذا العصر: -
 .وض  البضا   اجليأبؤ   لد الع اء والرويب   س ل    
 ومن أمثلة التدليس اليت تلحق ابملصراة:  -

مذا ي ال   اذق اب ذ  الدمذعر وال عاكذ  وارضذار ومهعهذا ف هذذا الاوذر مذن وضذ   وراق  و قذش  و  لذعاح  و غ هذا      

                                                                                                                                                                               

ب ذن ا نذذر  وقذأب صذاء ف « اصدناب الشبهات من األمذعر»يان اجلعا   وقأب تعسات ف هذ  ا سأل  ف ميأبم  وراس  وحتييق رسال  األول ترك  لب
( الدوذريح جبذعا  هذذ  15017  فدذعى )17/733(  و 1530  فدعى )730 17/750(  و0523  فدعى )17/720فداوى اللجن  الأبائم  

(  نذ  إذا مل يعصذأب سذعى هذذا البنذه فيجذع  الدحعيذل  ذن طرييذ  للضذرورؤ  وصذاء 5720  فدذعى )17/730 فيهذا ا اامالت م  البنه الر عب  وصاء
(  ن الداامذذل ماذذ  مباذذامالت مباملذذ  صذذائا  نذذأب اناصذذ  إل ذلذذه  وصذذاء ف فدذذاوى شذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب  2003  فدذذعى )730  17/73فيهذذا 

 الر عب مل لا الدحعيل  ن طريي . ل من غ  طريق ا ورل(  ن  إن  م ن الدحعي130 120)كداب الأب عؤ ص 

  في  النعا ل للأبكدعر ممأب اجليااي نيال   ن جمم  ال يذ  اإلسذالمي 71( ينظر: قرارات جمم  ال ي  جبأبؤ: اسد سارات البنه اإلسالمي للدنمي  ص 1)
(  جممذذع  فدذذاوى وميذذابت 5250  فدذذعى )207  17/200(  و12330  فدذذعى )733  17/735  فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  7/122ابهلنذذأب 

  وقأب ن  ف  كثر هذ  ا راص   لد صذعا  إن ذاق هذذا ا ذذال  لذد ال يذراء وا سذاكع  ولالذ  031-10/050مدنع   لشيخنا  بأب الاايا  ن اب  
 (  مذن  ن النذو 1352أب مسذلم )األقرب   مذا مذا ورو ف شأن كس  انجا  الذذب وصذ  ف انذأبيث انذ  خبيذث كمذذا ف ملذأبيث رافذ   نذ

(  وا ذن اجلذاروو 07507  و محذأب )0/032  ف انذأبيث الذذب روا  مذذاله « طام   ضحه»- ب ف شأن كس  انجا -قال لرصل ف شأن 
  17/732( فيأب اخدل  ف وصل هذا انأبيث وإرسال   و األقرب  ن  مرسل  وقأب صاء ف فداوى اللجن  الأبائم  3132(  وا ن ملبان )327)

 .217-0/333(  ن ا ساصأب بتب  من األمعال الر عي   وينظر: الراب ف ا اامالت ا ورفي  ا ااصرؤ للأبكدعر  بأبهللا السايأبب 15335فدعى )
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ا تبذذا  فيذذ  هذذذ  البضذذائ  ف  سذذ ل هذذذا الع ذذاء  مث يضذذ  ممذذذا أيخذذذ صذذاءا  كبذذ ا  مذذن الوذذنأبوق  و ا  دذذل  و غ  ذذذا ممذذذ
  ومذا ي ال   اق ه بء البا    يضا  من وض  البضا   اجليذأبؤ ف (1)البضا   فعقها  ليخيل للمش ب  ن  مملعء  ضا  

   لد الع اء  ووض  الروبء ف  س ل .

 : من أمثلة التدليس يف هذا العصر:  423ص -
:  424ص .إخ ذاء  يذ  ف  اذق مركذات السذيارؤالسيارات مذن إخ ذاء مس ذرؤ السذيارؤ   و مذا ي ال   اق اب      

 من أمثلة التدليس املعاصرة: 
 ومذا ي ال   اضهم  نأب  ي  مار   من إخ اء  ي  ف  بر ارتعا ي  فيها  ومهع ذله.    

 : يقاس على املصراة: 424ص -

من تيليأب الاالمذات الدجاريذ  ا اروفذ  ابإلتيذان واجلذعوؤ  فدجذأب ويياه  لد ا وراؤ كذله: مذا صأب ف هذا الاور  
 اق ا وان  تندج سلاا  فد د   ليها اسم شرك   خذرى اشذدهرت جبذعوؤ مندجا ذا   و ترسذم شذاار هذذ  الشذرك   لذد 

   ذع هذا ا ندج  وقأب ي ال ذله  اق البا   هلذ  السل   وذله ل ويج هذ  البضا    فيخذ  مذن اشذ ى هذذ  السذل
إمضاء البي   و فسخ   مل  ولع كان هذا ا ندج صيأبا   ألن ا ش ب إمنذا  راو شراء سلا  من إندام الشذرك  الذه قلذأبها 

 هذا ا ندج هلذ  السلا   و البائ  هلا.

 : يلحق ابحلكم السابق ومبا ااتثين منه:  429ص -
 . و ا ندجات الارا ي   و انيعاني   و غ هاكل من ييع   ديليأب غ   من  صحاب ا طا م  و ال ناوق     

ويسدث  من هذا مذا إذا  خذت الشرك  ا ونا  إذ   من الشرك  اله قلأب ا  والدامت اب عاص ات واجلذعوؤ ا عصذعوؤ     
ف مندجذذات الشذذرك  الذذه قلذذأب ا  ألنذذ  ب غذذش و ب تذذأبليس ف ذلذذه  وابألخذذ   ن الديليذذأب  لذذد هذذذا النحذذع  صذذبح 

 روفا  ومشدهرا  ف هذا الاور  فهي ملينبذ ف مل م فرو  الشرك  اله قلأب ا.ما

 
 : يقاس على تلق  الركبان: 415ص -

:  ن ي د  البائ   لد السلا  سارا   كثر من سارها   و يارضها  لد ا ش ب  سار لد تليي الركبانويياه   
 .(0) كثر من سارها قعب   مث يبياها  لي  اكثر من سارها 

ويياه  لد تليي الركبان كذله: إذا  او  لي  ف السلا  قأبر ثلث قيمدها  و  كثر  فهع غنب يعص  اريار  ألن    
  .(7)الثلث كث   كمذا ورو ف انأبيث ف شأن العصي  

                                                 

 (  ف يها:  ن هذا األمر مر .15215  فدعى )17/005( فداوى اللجن  الأبائم  1)
 «. ان يسعم  كث ا  ليبذل قريبا  من  وُير  تغرير مش  »: 105( قال ف ابخديارات ص0)

ُيذذر   ن تبيذذ  مذذذا يسذذاوب سذذبا   اشذذرؤ  قذذال شذذيخنا: وهذذذا كثذذ  ف  يا ذذات النذذاه  فذذال يوذذح  ويسذذدث  منذذ  »: 2/273( قذذال ف ملاشذذي  الذذروض 7)
  واليعل ابريار  ن غنب ف البي  جلهل  « ملعال ا عسم  فمذا كان من  اوؤ السعق  ا  ا عسم فال يأبخل في   وب ييال: غنب  ألن  ملأبوث رغب 
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 : من اخلداع يف البيع:  411ص -
بذذار ا سذذدثمرين ف سذذعق األسذذهم مذذذا ي الذذ   اذذق ك -وهذذع قريذذ  مذذن الذذنجش ا نهذذي  نذذ  -ومذذن ارذذأبا  ف البيذذ   

)البعرصذذذ ( مذذذن اسذذذدغالل للغذذذافلع  طذذذرح جممع ذذذ  مذذذن األسذذذهم لشذذذرك  ماينذذذ   فيهذذذبط سذذذار  سذذذهم هذذذذ  الشذذذرك  ل ثذذذرؤ 
الاذذرض  فيسذذار  صذذغار محلذذ   سذذهم هذذذ  الشذذرك  إل  يذذ  مذذذا ايذذأبيهم خشذذي  مذذن هبذذعط سذذارها  كثذذر و اوؤ خسذذار م 

  فيسذذار  هذذ بء ال بذذار إل شذذراء هذذذ  األسذذهم  سذذار  قذذل  فيذذ وب شذذراههم  سذذب  ذلذذه  فيهذذبط سذذارها  كثذذر لذذذله
هلذ  األسهم إل ارت ا  سارها مرؤ  خرى  ل ثرؤ الطل   ليها  وهذا خأبا   اهر  ولذرب مثذل ذلذه ف  يذ  سذنأبات 

 .(1)اليروض وف سعق البضائ 

 سذب  توذرل مسذدثمر ماذع  ن يسذ و مذا اب ذ   مي ن  ن ييال  إن  ف الوعرتع ا اضيدع ُيق  ن ا أب  وتضرر    
  لي  من  سهم  سار منخ ق و رو ما اش ا  من   سار مرت  

ومي ن  ن ييال: إن  ُيق  ن خأب  من صغار ا داذاملع ف هذذ  السذعق  وملوذل لذ   سذب  خذأبا  مسذدثمر ماذع  
  ياهذا  ليذ   واسذ واو  سذهم  مذن ضرر واضح  رو هذ  األسهم  لد ا سدثمر الذذب تسذب  ف غذالء هذذ  األسذهم مث

 ا سدثمر الذب تسب  ف رخ  هذ  األسهم  مث اش اها من   سار منخ ق.
 
 :: من اليروط الصحيحة يف العقود: اليرط اجلزائ  411ص -

 :: ييرتط يف اليرط اجلزائ  أن يكون عادال   411ص -

 :واإلنصاف : إذا كان اليرط اجلزائ  غري عادل رجع فيه إىل العدل 411ص -

  ألن  من «الشرط اجلاائي»ويأبخل ف الشروط الوحيح  ف الايعو: مذا اندشر ف هذا العقت ممذا يسمد     
مولح  الايأب  كأن يش ط رب الامل  لد ا ياول:  ن  إن أتخر ف إجنا  الامل   ن  لي   ن كل يع  أتخ  مبلف 

رط اجلاائي كث ا   رفا   حبيث يراو    الدهأبيأب ا ذايل و كل مذال مذائ  رال مثال   ل ن يش ط  ن ب ي عن هذا الش
الطرل اآلخر ابلباطل  فإن  ملينبذ ل  الرصع  ف تيأبير  إل الاأبل واإلنوال  لد ملس  مذا فات من مولح  

  .(0) و نق من مضرؤ
                                                                                                                                                                               

  ولاذل هذذا اليذعل هذع األقذرب؛ ألن ف 11/720 ييم  السلا  مذن غذ  كذذب مذن الطذرل اآلخذر هذع مذن م ذروات اننا لذ   كمذذا ف اإلنوذال 
(  ونأبيث النهي  ن تليي 1050  )الااوؤ  لد من لهل السار واسدغالل صهل  وغ لد  نع ا  من ارأبا   وهع منهي  ن   كمذا سبق ف ا سأل

فإن قيل: مذا مل م »: 2/707الركبان  فإن  إمنذا  ي  ن  من  صل وف  الضرر  ن البائ  اجلاهل  سار السعق  ف ذا هنا  وقال ف الشرح ا مد  
يذ  ا ذ من ألخيذ   فيذأب قذال النذو النجش  ومذا مل م  ن ي ال مذا يس سل ما  ا ش ب  فاجلعاب: كل  ملرا ؛ ألنذ  خذالل مذذا لذ   ن ي ذعن  ل

 ( ف صام  الالع  وان م.73  وينظر: شرح انأبيث )«: ب ي من  ملأبكم مل  ُي  ألخي  مذا ُي  لن س 
 (  نأب ال ال   لد سعق األسهم. 1030( ينظر: مذا سبق ف قرار جمم  ال ي  مب    والذب سبق نيل  ف البيع  ف ا سأل  )1)
-1/00الأبائم  ف الشرط اجلاائي )منشعران ف  حباث هيب  كبار الالمذاء    وحبث اللجن ه1703  كبار الالمذاء ف ا مل    ا  ( ينظر: قرار هيب0)

 (.0  م 10(  قرار جمم  ال ي  جبأبؤ م  جممع   حبعث ف هذ  ا سأل  )منشعرؤ ف جمل  جمم  ال ي    أبو 012
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 :: من اليروط الباطلة: قول بعضهم ))البضاعة ال ترد وال تستبدل((411ص -

 :من اليروط الباطلة: جعل اخليار للميرتي يف رد السلعة على أن ييرتي بقيمتها العا  أخرع :413ص -

 :: من اليروط الباطلة: اشرتاط حلول مجيع اوقساط إذا أتخر املدين عن اداد قسا واحد413ص -

يح؛  ذذا فيذ  مذن   فهذع شذرط غذ  صذح«البضا   ب ترو و ب تسذدبأبل»ا اندشر ف هذا العقت من قعل  اضهم م      
الضرر والدامي   ألن ميوعو البائ  غالبا   ذا الشرط إلاا  ا ش ب ابلبضا   ولذع كانذت مايبذ   واشذ اط  هذذا ب يربئذ  
مذذن الايذذ  ا عصذذعو ف السذذلا ؛ أل ذذا إذا كانذذت مايبذذ  فللمشذذ ب اسذذدبأباهلا  بضذذا   غذذ  مايبذذ   و  خذذذ  رش الايذذ   

م  ميا ل هذ  السلا  وهي سذليم   و خذذ البذائ  الذثمن كذامال  مذ  وصذعو هذذا الايذ   كذل وألن ا ش ب وف  هذ  اليي
 ذذذال ا شذذ ب ابلباطذذل  وألن الشذذار   قذذا  الشذذرط الاذذرف كذذالل ظي  وذلذذه للسذذالم  مذذن الايذذ   ملذذ  يسذذع  للمشذذ ب 

 الرو  عصعو الاي   تنايال  بش اط سالم  ا بي   رفا  منال  اش اطها ل ظا .
ومنها: ات اق ا دباياع  لد  ن للمش ب اريذار ف رو السذلا   ل ذن لذيس لذ   ن يسذ و الذثمن  وإمنذذا يشذ ب مذن      

البائ  من السل  مذا يشاء مبذا يااول ان السذلا  الذه روهذا  فهذع شذرط غذ  صذحيح   ذذا فيذ  مذن الغذرر والضذرر  مليذث 
 ُيأبو  البائ   وقأب يايأب  لي  ف انها. لرب ا ش ب  لد شراء سلا  غ  مأبوؤ و  ثمن

ومنها: اش اط  اضهم ف  ي  الديسيط:  ن  إذا أتخر ا أبين ف تسأبيأب قسط واملأب مأبؤ ماين  مللت يي  األقسذاط  
فهذذذا الشذذرط غذذ  صذذحيح؛ ألنذذ  ينذذاف ميدضذذد الايذذأب  وهذذع الدأصيذذل الذذذب اسذذدحيت  ذذ  الذذااوؤ  وفيذذ   لذذم للمذذأبين  

 .نظار  ب  ن يظلموا اسر يسدحق اإل
 :: من أمثلة هذا اليرط الباطل املعاصرة: اشرتاط رد البضائع حمدودية الص حية إذا مل تيرت 413ص -

: يصى أن يضع البائع العا  عند صاحب وجيعل له اخليار يف شلرائها ملدة معلوملة، وهلو ملا يسلمى  413ص -
 :))البيع على التصريف((

إن ن ق ا بي  وإب رو   وقأب كثر اش اط ا ش ين ف هذا الاور هلذا  ط ا ش ب: اش االشروط الباطل  ومن     
الشرط  وابألخ   نأب شراء البضائ  مأبووؤ الوالملي    و اله هلا وقت مأبو إذا فات وقدها اناأبمت  و ضا ت 

  ل ن يوح (1)   يدضد الايأبرغب  الناه ف شرائها  كاأللبان واجلرائأب واجملالت ومهعها  وهذا الشرط ابطل؛  خال د
 ن يض  البائ  سلاا   نأب صامل  احملل الذب يرغ  ف شرائها  ويبياها  لي   سار مأبو ل ل سلا  من هذ  السل   
ولال ل  اريار مأبؤ مالعم  ف إلغاء  ي  مذا يريأب من هذ  السل   فمذا اب   صامل  هذا احملل منها فهع قأب اخدار 

ار  فيها  ومذا مل يبا  منها وروها فهع قأب اخدار  أب  شرائها  فهع  ي   شرط اريار  و هع من إمضاء  ياها وإلغاء خي
  .(0)«البي   لد الدوري »البيع  اله صأبت ف هذا الاور  ويسمد 

                                                 

 (.10573  فدعى )100  17/102  ( فداوى اللجن  الأبائم : الشروط ف البي1)

 .-إن شاء هللا تاال-(  وينظر: مذا أييت ف ابب اريار 10/02( ينظر: الشرح ا مد  كداب اإلصارؤ )ط وار ا ن اجلع ب 0)
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 :: ال جيوز التسعري يف أجور العقار 419ص -

 :: املسألة الثانية: التسعري 419ص -

: األول:  ن ي عن الدسا  فيمذا ملاصد   ام  للناه  كأقعات الناه. والثاي: األقرب  ن الدسا  لع   شرطع  
صلد هللا  لي  الدسا  في ؛  ذا ثبت  ن النو  ن ب ي عن سب  الغالء قل  الارض  و كثرؤ الطل   فإن هذا ب لع  

ر  إي ألرصع  ن  ليد هللا وليس  ملأب إن هللا هع ا سا» ن  قيل ل   ذا غال السار: ا رسعل هللا سار لنا  فيال: وسلم
  وإمنذا يسار فيمذا إذا كان سب  الغالء ات اق البا    لد رف  األساار  (1)«من م يطالبين مبظلم  ف و  وب مذال

 ومهع ذله.
وهلذا فإذا ات ق اب   ف  لأب  و م ان  لد رف  سار مذا ملاصد   ام  للناه  كالرب واألر  ومهع ذا فإن  ل   
 اهم من البي  إب  سار ا ثل.من
 مذا مذا ملاصد  خاص   باق الناه فإن  ب لع  تسا    ومن ذله أتص  الايار للس ن  ألن  ليس ف اسدبجارها    

  ملاص   ام  جلمي  الناه   ل الغال  من الناه يس نعن ف مساكن ميل ع ا.
لسللللع أو مزاوللللة بعلللض املهلللن عللللى أ س : يتعلللني التسلللعري يف اجلمللللة يف حلللال حصلللر بيلللع بعلللض ا 419ص -

 :معينني
ويسدث  من الشرطع السا يع: مذا إذا من  الناه من  ي  السل   و مااول   اق ا هن ا اين   اله ابلناه    

ملاص  مذاس  إليها  و ذن ف ذله أل ه ماينع  فإن  ل  ملينبذ الدسا   لد ه بء ا رخ  هلم؛ لبال يسدغلعا 
 .(7)  وهذا جمم   لي (0)اه لذله  سب  هذا الدخوي ملاص  الن

وهلذا فإن  ف هذا العقت الذب  صبح في   ي  كث  من السل  واسد اوها ومااول   اق ا هن ميوعرا   لد   ه     
  . ف تله السل  وا هن ف اجلمل ماينع  فإن  يداع الدسا 

 

 :لدولة وللتسعري العادل: جيب أن ختضع عقود اإلذعان لرقابة ا 419ص -

 :: يتعني التسعري على أصحاب الوكاالت احلصرية ملا له ضرورة أو حاجة 415ص -
فديذر مذذا هذع  - ب قبذل طرملهذا للداامذل  ذا مذ  النذاه -ل   ن اضذ  ييذ   يذعو اإلذ ذان لرقا ذ  الأبولذ  ا دذأباء  

ا تيضي    الاأبال  شذر ا   كمذذا لذ   ليهذا وفذ  ضذرر  أبل منها  وتاأبل  و تلغي مذا في   لم للطرل ا ذ ِّن  وفيا   ذ
                                                 

(  و  ذع واوو 10301) ( وغ  ذا من ملذأبيث  يب سذايأب. وسذنأب الطذرباي ملسذن. وروا   محذأب3000(  والطرباي ف األوسط )11200روا  اإلمذا   محأب )( 1)
 ( من ملأبيث  يب هريرؤ  سنأب ملسن.7230(  و  ع واوو )2222( من ملأبيث  نس  سنأب ملسن  وروا   محأب )7231)

   حبذاث هيبذ   35-3/53  فدذاوى ورسذائل الشذيد ممذأب  ذن إ ذراهيم 705  703  الطذرق ان ميذ  ص 103-02/33( جممع  فداوى ا ن تيميذ  0)
 .00؛ 02  قرارات جمم  ال ي  جبأبؤ )حتأبيأب  رابح الايار( ص 125-17/127فداوى اللجن  الأبائم    301-0/223كبار الالمذاء 

 .703  الطرق ان مي  ص 02/33( جممع  فداوى ا ن تيمي  7)
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-وهذذع اذذن ا ثذذل-املد ذذار فذذرو  و شذذرك  سذذلا   و من اذذ  ماينذذ  ضذذروري  لاامذذ  النذذاه  و ذذأب   ذذذهلا هلذذم ابلذذثمن الاذذاول
 ابلدسا  اجلربب الااول.

 املثل يف غريها: ال جيوز التسعري على الوكاالت احلصرية لألمور الرتفيهية ويف حال البيع بسعر  415ص -
 : اتريادالوكاالت احلصرية ل

فيداع الدسا   لذد  صذحاب هذذ  العكذابت ف ملذال مذذا إذا كانذت هنذاج ضذرورؤ  و ملاصذ   امذ   و خاصذ  إل      
ا نذذدج الذذذب تدالذذق  ذذ  العكالذذ  انوذذري   والعكيذذل ممدنذذ  مذذن  ياذذ  إب  غذذنب فذذاملش  و  شذذروط صذذائرؤ  وذلذذه ابلدسذذا  

 اول.اجلربب الا
 ابب السلم

 :رأس مال السلم من اووراق النقديةكون :  411ص -

مذذن الذذذه  وال ضذذ  ومذذن الاذذروض  كمذذذا لذذع   ن ي ذذعن مذذن  -وهذذع الذذثمن-ولذذع   ن ي ذذعن ر ه مذذذال السذذلم   
 .(1)ات والأبوبرات  ومهعها  لالرابت والاألوراق النيأبي   ك

 :الثمن يف العقود اآلجلة تسليم: ما جيري يف السوق املالية من أتخري  412ص -

وهلذذا فذذإن مذذذا لذذرب ف السذذعق ا ذذالي  )البعرصذذ ( مذذن أتخذذ  تسذذليم الذذثمن ف الايذعو اآلصلذذ   ذذن جملذذس الايذذأب  مذذر      
 .(7)   ذا سبق  وألن   ي  وين  أبين  وهع مر  إبيذا   هل الالم (0)مر  

 :الثمن عن جملس العقد: ما جيري يف بعض عقود التوريد من أتخري  411ص -

 .(2)وكذله مذا لرب ف  اق  يعو الدعريأب من أتخ  الثمن  ن جملس الايأب مر   يضا ؛  ذا سبق ذكر       
 :: من صور السلم املعاصرة: عقد التوريد 411ص -

طرل  ول وقأب صأبت لايأب السلم ف هذا الاور صعر كث ؤ  منها:  يأب الدعريأب  وهع  يأب يداهأب مبيدضا        
  .(3) دسليم سلا   و سل  مالعم  م صل  لطرل آخر ف مع أب مأبو ميا ل مبلف ماع يأبف  ف جملس الايأب

 :: من صور عقد السلم املعاصرة 411ص -
شذذراء الوذذنا يع وا ذذاار ع وانذذذرفيع كأصذذحاب الذذعرش مذذذذا ُيداصعنذذ  مذذن ماذذذأبات وآبت اسذذاار ظ ضذذ    ذذذن   

                                                 

 .20  قرارات جمم  ال ي  جبأبؤ ) مل ا  األوراق النيأبي ( ص 101( قرارات اجملم  ال يهي مب   )الامل  العرقي ( ص 1)
 .177  170ات اجملم  ال يهي مب   )سعق األوراق ا ذالي ( ص ( قرار 0)
  وينظذر: الد وذيل السذا ق قبذل تاليذق واملذأب  وينظذر: اجملمذع  ف ابقدوذاو ابسذالمي للذأبكدعر رفيذق 7/71  سذبل السذال  0/110( الالل ا دناهي  7)

 . 00-00ا ورب ص 
 (  وينظر: ا رص  األخ  ف الداليق السا ق.337-703  ص 0  م15جمم  ال ي :  أبو  ( جممع   حبعث وقرار جمم  ال ي  جبأبؤ )منشعرؤ مبجل 2)

(  اجملمذع  ف ابقدوذاو ابسذالمي للذأبكدعر 337-703  ص 0  م 15( جممع   حبعث وقرار جمم  ال ي  جبأبؤ )منشعرؤ مبجل  جمم  ال ي :  ذأبو 3)
 .102-22رفيق ا ورب ص 
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مندجذذا م الذذه يسذذلمع ا ميأبمذذذا  نذذأب الايذذأب لذذباق الدجذذار الذذذين يلدامذذعن  دسذذليمهم تلذذه  طريذذق شذذرائها سلمذذذا  ذذباق
ا اأبات ف وقت بملق مأبو  فيسد يأب ه بء الدجذار مذن  خذذ هذذ  ا ندجذات و ياهذا ف وقذت مب ذر وابسذد اوؤ مذن 

ق سذذلاهم الذذه  ندجعهذذا  انهذذا  ويسذذد يأب الطذذرل اآلخذذر مذذن انوذذعل  لذذد تلذذه ا اذذأبات الذذه ُيداصع ذذا ميا ذذل  اذذ
 .(1)و سار ظ ق

 : من صور عقد السلم:  411ص -

 ن أييت احملدام للنيعو لاوام  و لبناء منال  و لغ  ذله إل  ملذأب الدجذار  فيذأبف  لذ  هذذا الدذاصر مبلغذا  ماينذا  ميا ذل     
كذذذا و يد يذذان  لذذد ييذذ     ن يذذأبف  لذذ  هذذذا احملدذذام ف وقذذت بملذذق يد يذذان  ليذذ  سذذيارؤ صأبيذذأبؤ مذذن نذذع  كذذذا ومعويذذل

 .(0)الو ات اله تضبط هذ  السيارؤ

: مللا جيللري يف السللوق املاليللة مللن بيللع السلللعة املتعاقللد عليهللا الللما  وهلل  يف ذمللة البللائع اوول أمللر  435ص -
 :حمرم

:  )و( من أالم يف ش ء )مل جيز له بيعه قبل قبضه( للنه  عن بيع ملا مل يقبض، وللنه  عن ربى  435ص -
 :(1)ا مل يضمنمل

                                                 

(   يذذأب السذذلم وتطبيياتذذ  ا ااصذذرؤ 555-731  ص 1  م 0  ال يذذ  جبذذأبؤ )منشذذعرؤ مبجلذذ  جممذذ  ال يذذ :  ذذأبو ( ينظذذر: جممع ذذ  حبذذعث وقذذرار جممذذ1)
 للأبكدعر  أب ن الاسال.

 .02-12/05( فداوى اللجن  الأبائم  0)
 (.1030(  )1030(  )1025( ينظر: مذا سبق ف ا سائل )7)

 الذم   لد من هع ف ذمد  كمذا سبق ف ا سأل  ا ذاضي    ذا يلي: ويسدث  من هذا مذا إذا اب  ا سلم في   و غ   ممذا ف 
  ن النهي  ن  ي  السل  قبل قبضها إمنذا هع ف السلا  ا اين    مذا مذا ف الذم  فاب دياض  ن  من صنس ابسدي اء. –1 
 ناا . ن  ي  وين السلم  لد ا أبين يشب  اإلقال   واإلقال  جتع  ف وين السلم  ال  –0 
إذا  ن من  هم  لل النهي  ن  ي  مذامل ييبق  دمذا  ابسدي اء وانيطا   لق البائ  مل  ب يطم  ف ال سد ومل  ب ميدن  من تسليم السلا   –7 

 ر ى ا ش ب قأب ر ح في   وهذ  الال  غ  معصعوؤ  نأب البي  من البائ .
خل ف  ي  مذامل ييبق؛ ألنذ  ييبضذ  مذن ن سذ  لن سذ    ذل لذيس هنذا قذبق  ل ذن يسذيط  ن مذا ف الذم  ميبعض للمأبين  فبيا   لي  ب يأب –2 

  ن  مذا ف ذمد   فال فائأبؤ ف  خذ  من  مث إ اوت  إلي   وهذا من في  ا ن  باه  كمذا سبق ف ا سأل  ا ذاضي .
 لد الوحيح  م   ن مناف  السلا  ليست من ضمذان   ف ذله  ن  لع  للمسدأصر  ن ي صر مذا اسدأصر  مبثل األصرؤ  ال ناا   وا يأب منها  –3 

 هنا.
 ن الدم ن من اليبق هع الناقل للضمذان إل ا ش ب  ب ن س اليذبق  كمذذا ف شذراء الثمذرؤ  لذد رهوه النخذل  وكمذذا ف منذاف  اإلصذارؤ   –5 

 ب من اليبق وإن مل ييبق  وهذا من .وابلا س  كمذا ف الوربؤ ا اين   فيجع  الدورل ف ا بي  إذا ت ن ا ش  
ف ذكذذذر  ولذذذ   112–3/111  وا ذذذن اليذذذيم ف  ذذذذي  السذذذنن 112–00/107وقذذذأب  طذذذال شذذذيد اإلسذذذال  ا ذذذن تيميذذذ  كمذذذذا ف جممذذذع  ال دذذذاوى  

 5/02(  والبيهيذي 12730وتاليالت هذ  ا سأل   وذكرا ف مسأل   ي  الأبين  لد غ  مذن هذع  ليذ  خالفذا . وف ا سذأل   ثذر  نذأب  بذأبالر اق )
الذراب »  رسذال  30  31  0/25 ن نبي  الاع ابلأبين. وينظر: الشذرح ا مدذ   –ياين  مر–إبسناو صحيح  ن ا ن  مر قال:  ا   م  ا  منع 

 .-تاال إن شاء هللا–( 1772  وينظر: ما أييت ف ابب  مل ا  الأبين  ف ا سأل  )03–20للأبكدعر صاحل السلطان ص«  لد  وضعا ط 
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وهلذا فإن مذا لرب ف السعق ا ذالي  )البعرص ( من  ي  السلا  ا دااقأب  ليها وهي ف ذم  البائ  األول  وقبل        
  .(1) مر مر ؛  ذا سبق ذكر   -وقأب تبا   أبؤ  يع ات- ن ييبضها وُيع ها ا ش ب األول 

 :ن عن تسليم املسلم فيه: ال جيوز وضع شرط جزائ  عند أتخر املدي 435ص -

: إذا حصلت ظروف طارئة تسببت يف غ ء فاحش للمسلم فيه ومل يكلن املسللم إليله متسلببا  يف ذللك  435ص -
 :جاز للقاض  النظر يف ذلك مبا حيقق العدل

: ويف ختللام الكلل م علللى مسللائل السلللم أحببللت بيللان مسللألتني مللن مسللائل السلللم متللس احلاجللة  431ص -
 هذا الوقت، ومهلا:لبياهنملا يف 

ا سأل  األول: مذا ت ال   اق البنعج  و غ ها من وض  شرط صاائي  نأب أتخر ا أبين  ن تسليم ا سلم في  ف  
 .(0)وقد   فهع شرط ابطل؛ ألن  وين  وب لع  اش اط الااوؤ ف الأبين  نأب الدأخ ؛ ألن  راب 

   اأب  يأب السلم وقبل تسليم ا سلم في  و تسببت هذ  ا سأل  الثاني :  ن  إذا ملولت  رول طارئ   ام 
ومثل ذله ا ياوبت اله حتدام إل وقت طعيل لدن يذها -الظرول ف ملوعل غالء فاملش للسل  ا سلم فيها

وملول ارت ا  ملاو ألساار السل  اله  يأب ما   لد تعريأبها  و اله ُيدام إليها الامل الذب تااقأب م  غ    لد 
ومل ي ن ا سلم إلي   و ا ياول مدسببا  ف ذله  دأخ   و غ    فإن  ُيق للياضي ف هذ  انال  -مهع ذلهتن يذ  و 

 نأب الدنا   و ناء  لد الطل  تاأبيل انيعق وابلداامذات الايأبي   وعرؤ تاأبل اليأبر ا دجاو  للمدااقأب من ارسارؤ 
يأب فيمذا مل يدم تن يذ  من   إذا ر ى  ن فسخ   صلح و سهل ف  لد الطرفع ا دااقأبين  كمذا لع  ل   ن ي سد الا

لرب ل  صانبا  مايعب  من -وهع صامل  انق ف الدن يذ-اليضي  ا اروض   لي   وذله م  تاعيق  اول للملدا  ل 
 ارسارؤ اله تلحي  من فسد الايأب  حبيث يدحيق  أبل  ينهمذا وون إرهاق للملدا   ويادمأب الياضي ف هذ 

 .(7)ا عا  ت يياا  ر ب  هل ارربؤ الثيات
هذا ومن الايعو اله كثر الداامل  ا ف هذا العقت  و ا شب  ابلسلم:  يأب ابسدونا   وهع  يأب يداهأب        

الطرل األول للطرل الثاي  ونا   سلا  ماين  يسلمها ل  ف وقت ماع ميا ل مبلف ماع. فهع يايأب  لد  يأب 
  .(2) يأب  لد الامل  يضا   وهلذا لع  في  أتصيل الثمن كل   و تيسيط  إل  قساط مالعم  آلصال مأبوؤ السلم ان 

 
 ابب القرض

                                                 

 .177( قرارات اجملم  ال يهي مب  : سعق األوراق ا ذالي  والبضائ  )البعرص ( ص 1)
  م 12( ينظر: جممع   حبعث وقرار جمم  ال يذ  جبذأبؤ  ذن مشذ ل  ا دذأخرات ف ا  سسذات ا ذذالي  اإلسذالمي  )منشذعرؤ ف جملذ  ممذ  ال يذ :  ذأبو 0)

 (.555-751  ص 1  م 0ؤ  ن السلم وتطبييات  ا ااصرؤ )منشعرؤ مبجل  جمم  ال ي :  أبو (  وجممع   حبعث وقرار جمم  ال ي  جبأب2

 .102-100ص ه( 1200( قرارات اجملم  ال يهي مب   )قرارات الأبورؤ ارامس   ا  7)

 (.332-007ص   0  م 3( ينظر: جممع   حبعث م  قرار جمم  ال ي  جبأبؤ  ن  يأب ابسدونا  )منشعرؤ مبجل  جمم  ال ي :  أبو 2)
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 :مجعية املوظفني إذا اشرتط ااتمرار املياركني فيها دورة كاملةمع :  التعامل  433ص -

  :رط املقرض نفعا  من غري املقرتض: إذا ش 433ص -
صعا  الداامل جبماي  ا ع  ع إذا شرط اسدمرار ييذ  ا شذاركع فيهذا ملذ  تذأبور وورؤ كاملذ   وهلذا فإن األقرب    

ويايذذ  ا ذذع  ع هذذي  ن يد ذذق  ذذأبو مذذن األشذذخاص  لذذد  ن يذذأبف  كذذل واملذذأب مذذنهم مبلغذذا  مذذن ا ذذذال مسذذاوا   ذذذا يأبفاذذ  
 بذالف ف الشذهر األول لعاملذأب مذنهم  وتسذلم هذذ  ا - و ملس  مذا يد يعن  لي -اآلخرون  وذله  نأب  اي  كل شهر 

تسلم آلخر  وه ذذا ملذ  يسذدلم كذل واملذأب مذنهم مثذل مذذا تسذلم  مذن  - و ملس  مذا يد يعن  لي -وف الشهر الثاي 
 قبل  سعاء  سعاء.

فحيييدهذذا مذذ  وصذذعو هذذذا الشذذرط  ن كذذل واملذذأب مذذن ا شذذاركع فيهذذا ييذذعل: لذذن  قذذرض فذذال   وفذذال   إب  شذذرط  ن     
  فالن وفالن  وهذا ب ملرم في   كمذا سبق.ييرضين

: إذا اشللرتط يف مجعيللة املللوظفني أن تللدور دورة اثنيللة أو أكثللر وأن يكللون املتقللدم يف الللدورة اووىل  434ص -
 :متأخرا  يف الثانية فهو شرط حمرم

وؤ مرمذ ؛ كمذذا إذا شذرط  مذا إذا شرط ف اليرض مذا في   اوؤ  لد ا ي ض ليس ل  فائأبؤ تيا لها  فإن هذذ  الذاا  
 ليذذ   ن ييرضذذ  ف وقذذت بملذذق؛ إليذذذا   هذذل الالذذم  لذذد حتذذر  اشذذ اط ا يذذرض  لذذد ا يذذ ض  اوؤ ب ييا لهذذا سذذعى 

 جمرو اليرض.
ولذله فإن  إذا شرط ف ياي  ا ع  ع  ن تأبور وورؤ اثني   و  كثر  و ن ي عن ا ديأب  ف الأبورؤ األول مدأخرا  ف 

لثانيذذ   فحيييذذ  هذذذا ابشذذ اط  ن ا دذذأخر ف الذذأبورؤ األول والذذذب ياذذأب ميرضذذا  ف تلذذه الذذأبورؤ ل ذذل مذذن سذذبي  الذذأبورؤ ا
 يش ط  ليهم  ن ييرضع  ف الأبورؤ الثاني   فهع شرط مر ؛  ذا سبق ذكر .

  صذذذرؤ   و ومذذن  مثلذذ  هذذذذ  الذذااوؤ اجملمذذ   لذذذد حترميهذذا:  ن يشذذ ط ا يذذذرض  ن يسذذ ن ف  يذذت ا يذذذ ض مذذأبؤ  ذذال
يش ط  لي   ن يامل ل   مال   ال  صرؤ   و اصرؤ  قل من  صرؤ ا ثل   و يش ط  لي   ن ي  ل  ف ويذن  و  ن يايذأب  

 .(1)مذاب   نأب سأباو اليرض  ومهع ذله
 :: ما تفعله املصارف الربوية من إعطاء زايدة ملن يودع لديها أو يفتى لديها حسااب  له أجل 434ص -
 :: ما تدفعه املصارف من فائدة ملن يفتى لديها اعتمادا   439ص - 

ويذذأبخل ف الذذااوؤ احملرمذذ : مذذذا ت الذذ  كثذذ  مذذن ا وذذارل )البنذذعج( الر عيذذ  مذذن   طذذاء  اوؤ ألصذذحاب انسذذاابت      
-ذلذه  ذات األصل   ائأبؤ  و ن ي دح لأبيها ا دمذاوا    ائأبؤ  ومذا أتخذ  هذ  ا وارل من فعائذأب  ذن تيرضذ   ف ذل

 من الراب الوريح. -والاياذ ابهلل

                                                 

  231-223فيأب تعسات فيها ف يي  هذ  ا سائل  اجملمع  ف ابقدواو اإلسالمي: اليرض ا دباول ص « ياي  ا ع  ع»( ينظر: ينظر: رسال 1)
 ا ن ا  ف اليرض للأبكدعر  بأب هللا الامراي.
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من الااوؤ احملرم : ما أتخذ  البنعج من  اوؤ  نذأب أتخذر  مالئهذا ف تسذأبيأب اليذروض الذه  خذذوها مذن البنذه مباشذرؤ 
 . و  ن طريق  طاقات ابئدمان

 :: ما أتخذه املصارف الربوية من زايدة على من تقرض من عم ئها 439ص -  

ااوؤ احملرمذذ  كذذذله: الذذااوؤ الذذه أيخذذذها ا يذذرض  نذذأب أتخذذر ا يذذ ض ف سذذأباو اليذذرض  كمذذذا ت الذذ  ويذذأبخل ف الذذ    
ا وذذارل الر عيذذذ   نذذذأب أتخذذذر  مالئهذذذا  ذذن سذذذأباو مذذذذا  لذذذيهم مذذذن قذذذروض  خذذذوها مذذذن ا وذذذرل مباشذذذرؤ  و  ذذذن طريذذذق 

 .(1) طاقات ابئدمذان
 :الذين ِم حساابت جارية لدع هذه البنوك من اِدااي الربوية: ما تقدمه البنوك لعم ئها -     

ومذذن  مثلذذ  هذذذ  اهلذذأباا الر عيذذ : اهلذذأباا الذذه تيذذأبمها  اذذق ا وذذارل )البنذذعج( لذذباق  مالئهذذا الذذذين هلذذم ووائذذ      
النيعو اله  وو هذا    فهذ  اهلأباا هي ف ميا ل إقراض هذا الاميل للمورل«انساب اجلارب»نيأبي   واله تسمد 

 .-إن شاء هللا تاال–ملييي  اإليأبا  ف ا وارل إقراض هلا  كمذا سيأيت ف ابب العويا   في ؛ ألن
 

 ابب أحكام الدين
  لت:النيعو  و غ ترخو قعال  هل الالم إذا :  227ص -

هذا وإذا رخوت النيعو العرقي   و غلت ف وقت من األوقات  فيأب ذه   اق  هل الالم إل  ن  إذا ا  ضت      
عو العرقي   و غلت  كثر من ثلث قيمدها  نأب الايأب  سب  كعارث   ن العفاء للأبين ي عن  ييم  هذ  النيعو قبيذل الني

  وذهذ  آخذرون مذن  هذل الالذم إل (0)وصعو السب  ا  ثر ف قيمدها  قياسا   لد وض  اجلعائح الذب وروت  ذ  السذن 
ا  قذل ذلذه الذرخ  والغذالء  و كثذر  إب إذا  لذف الذرخ  قذأبرا   ن ذله ب ي ثر ف وصعب العفذاء ابليذأبر ا لدذا   ذ  منهذ

 .(7)ي يأب فيها النيأب العرقي مذاليد   فانأبئذ جت  الييم ؛ ألن  يوبح ف مل م النيأب ا نيط  

 حلول اوقساط::  441ص -

                                                 

 جاري  والبن ي   شيء من الدعس .( ينظر: مذا سبق ف آخر البيع  ا نهي  نها من ال ال   لد البطاقات الد1)
 مذذر  عضذذ  اجلذذعائح  ولذذ  شذذعاهأب ف الوذذحيحع  و  ملأب ذذذا ف شذذأن وضذذ  اجلذذعائح ف الثمذذذار إذا تل ذذت ف  (  ن النذذو 1332( روى مسذذلم )0)

إذا تاطلت قبل اسدي ائها اإليذا   لد  ن مناف  اإلصارؤ  022  70/035شجرها  وقأب مل د شيد اإلسال  ا ن تيمي  كمذا ف جممع  ال داوى 
غذ   سيطت األصرؤ  وذكر خالفا  شاذا   ن  يب ثعر. وقأب اخدار هذا اليعل ف النيعو الأبكدعر صاحل ا ر وقي ف حبثذ   ذن ر ذط الذأبيعن ابلذذه  و 

 ا ذكعر قبل تاليق واملأب.

ه 1203ؤ ملعل ر ط انيعق وابلداامذات اآلصل   دغ  األساار  ا  ( هذا ان م هع مذا صاء ف قرار النأبوؤ اله  قامها البنه اإلسالمي للدنمي  جبأب7)
 نذذ  إذا ه 1200وجممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ كمذذا ف ا راصذذ  ا ذذذكعرؤ قبذذل تاليذذق واملذذأب  وسذذبق ف آخذذر ابب السذذلم نيذذال   ذذن قذذرار جممذذ  ال يذذ  مب ذذ   ذذا  

ول  لد تعريأبها   سب   اق الظرول الطارئ    ن للياضي  نأب ملول غالء فاملش ف السل  ا سلم فيها  و ف  ساار السل  اله  يأب م  ميا
 تظلم ا سلم إلي   و ا ياول تاأبيل انيعق و ابلداامذات الايأبي  مبذا ُييق الاأبل  ف أن ا سأل  هنا حتدام إل مايأب  ناي . 
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نذذ  مللذت ييذذ  وب لذع   ن يشذ ط الذذأبائن ف  يذ  الديسذذيط:  نذ  إذا أتخذر ا ذذأبين ف تسذأبيأب قسذذط واملذأب مذأبؤ ماي    
األقسذذاط  فهذذذا الشذذرط غذذ  صذذحيح؛ ألنذذ  ينذذاف ميدضذذد الايذذأب  وهذذع الدأصيذذل الذذذب اسذذدحيت  ذذ  الذذااوؤ  وفيذذ   لذذم 

 .(1)للمأبين  وا اسر يسدحق اإلنظار كمذا سيأيت  ب  ن يظلم 

 :: بيع الدين على املدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين راب 441ص -
لذذع   اوؤ الذذأبين  لذذد ا اسذذر   و  يذذ  الذذأبين  لذذد ا ذذأبين  ذذذه   و فضذذ   و نيذذأب م صذذل  كثذذر مذذن ميذذأبار  وب     
  ألن   ي  نيذأب (0)؛ ألن هذا كل  من الراب -وهع مذا يسمد ف ا وارل )البنعج( الر عي : إ اوؤ صأبول  الأبيعن-الأبين 

 هي  ن  ف كداب هللا تاال.ملال  نيأب م صل  كثر من    ل هع راب اجلاهلي  الذب ورو الن
 :: فسخ الدين ابلدين حمرم 441ص -

وهذع  نذ  إذا كذان ألملذأب ا وذارل ويذن  لذد « فسد الأبين ابلذأبين»وقري  من  ي  الأبين  لد ا أبين: مذا يسمد      
انذال   ملأب  مالئ   قا   بي  سلا   لد هذا الاميل  ثمن م صل  مث ييع  هذا الاميذل  بياهذا  وسذأباو ويذن ا وذرل 

 .(7)فهذ  ا اامل  مرم   ألن فيها حتايال   لد قل  و اوؤ الأبين  لد ا أبين  الذب هع راب اجلاهلي 
 
 :: حيرم وضع غرامة مالية جزائية على املدين عند أتخره عن السداد 441ص -

 :: ال جيوز بيع الدين على غري املدين بنقد مؤجل 441ص -

 : املدين بذهب أو فضة مؤجل: حيرم بيع الدين على غري 441ص -

 :: ال جيوز بيع اووراق املالية التجارية بذهب أو فضة أو نقد 441ص -

 :: ال جيوز بيع الدين املؤجل على غري من هو عليه بنقد معجل 441ص -

: كمذا ب لع   نأب الايأب  و  نأب مللعل الأبين وض  غرام  مذالي  صاائي   لد ا أبين  نذأب  ذأب  سذأباو   223ص -
 .(2)للأبين ف وقد   ألن ذله راب  

وب لع   ي  الأبين  لد غ  ا أبين  نيذأب م صذل مذن صنسذ   و مذن غذ  صنسذ    و  ذذه   و   ضذ   ألنذ  مذن     
 يذذذ  الذذذأبين ابلذذذأبين  وهذذذع ممنذذذع  شذذذر ا   ويذذذأبخل ف ذلذذذه:  يذذذ  األوراق الدجاريذذذ  مذذذن شذذذي ات  و سذذذنأبات إذنيذذذ    و  

                                                 

 وذح  هذذا الشذرط  ينظذر: قذرار جممذ  ال يذ  جبذأبؤ    وف ا سذأل  قذعل آخذر120  17/121( 12305( فداوى اللجن  الأبائم :  ي  الأبين )فدذعى 1)
( وقذذرار   شذذأن البيذذ  ابلديسذذيط )منشذذعر 500  ص 2  م 12ملذذعل مشذذ ل  ا دذذأخرات ف ا  سسذذات ا ذذذالي  اإلسذذالمي  )منشذذعر مبجلدذذ :  ذذأبو 

 (  واألقرب هع اليعل األول؛  ذا ذكر   ال .012  ص 0  م 3مبجلد :  أبو 

  قرار جمم  ال ي  جبأبؤ  شأن مش ل  ا دذأخرات ف 055ال يهي مب  : الغرام  اجلاائي   لد ا أبين إذا أتخر  ن السأباو ص ( ينظر: قرارات اجملم  0)
 (. 500  ص 2  م 12ا  سسات ا ذالي  اإلسالمي  )منشعر مبجلد :  أبو 

 هذ.1203( ينظر: قرار اجملم  ال يهي مب   ا  رم  ف وورت  الثامن   شرؤ   ا  7)
 .055( قرارات اجملم  ال يهي مب  : الغرام  اجلاائي   لد ا أبين ص 2)
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 و ذهذ   و فضذ  سذعاء كذان  قذل قيمذ  ممذذا ف هذذ  األوراق الدجاريذ   و مثلذ   و  كثذر كمبيابت يوأبرها ا أبين  نيأب 
من   كمذا ب لع   ي  الأبين ا  صل  لد غ  من هع  لي   نيأب ماجل سذعاء كذان  قذل منذ   و مثلذ   و  كثذر منذ ؛ ألن 

 .(1)ذله كل  راب  
  ولذع كانذت - ب سذل -د غ  من هع  لي   اذروض  ي  الأبين  ل -وكأن  األقرب–ل ن  صا   اق  هل الالم      

قيمدها  قل من قأبر الأبين؛ ألن  لع  شراء السلا   ثمن م صل  كثذر مذن انهذا انذايل  ل ذن يشذ ط تسذلم البذائ  هلذذ  
 .(0)السل   نأب الايأب؛ لبال ي عن  ي  وين  أبين 

 
 ابب احلوالة والضمان

كانت بدون مقابل أو مبقابل يف حدود اوجر الفعل  لتكاليف : جتوز حوالة املال من بلد آلخر إذا   492ص -
 :احلوالة

 :: إذا كانت احلوالة سجرة فه  وكالة سجر 491ص -
انعالذذذ  الذذذه تدالذذذق  دحعيذذذل ا ذذذذال مذذذن  لذذذأب إل  لذذذأب آخذذذر والذذذه كثذذذر الداامذذذل  ذذذا ف هذذذذا العقذذذت  فذذذيم ن إيذذذذال  

 ي : األمل ا  ا دالي     ف ا سائل الثالث اآلت
ا سأل  األول: انعابت اله تيأب  مبالغها  امل  مذا يرغ  طالبها حتعيلها  ن س الامل  صذائا شذر ا   سذعاء  كذان  

 ذذأبون ميا ذذل    مبيا ذذل ف ملذذأبوو األصذذر ال الذذي  فذذإذا كانذذت  ذذأبون ميا ذذل فهذذي سذذ دج   وهذذي إ طذذاء شذذخ  مذذذاب  
 .(7)كانت مبيا ل  فهي وكال  اصرآلخر لدعفيد  للماطي  و لعكيل  ف  لأب آخر. وإذا  

 
 :: إذا طلب احمليل حتويل ماله بعملة أخرع فه  صرف وحوالة 491ص -

 :: جيب يف حال الصرف مع احلوالة أن جتري عملية الصرف قبل التحويل 491ص -

 :: إذا كان الصرف لدع غري املصرف وجب أن يكون النقد املصروف إليه موجودا  لديه 491ص -
الثاني : إذا كان ا طلعب ف انعال  وفاها  امل  مغايرؤ للمبالف ا يأبم  من طالبها فذإن الامليذ  تد ذعن مذن صذرل ا سأل  

وملعالذذ  اب اذذ  ا شذذار إليذذ  ف ا سذذأل  األول  وجتذذرب  مليذذ  الوذذرل قبذذل الدحعيذذل  وذلذذه  دسذذليم الاميذذل ا بلذذف للموذذرل 
                                                 

-37  ص 1  م11( ينظر: قرارجمم  ال ي  جبأبؤ وجممع ذ  حبذعث  شذأن  يذ  الذأبين ابلذأبين وسذنأبات اليذرض )منشذعرؤ ف جملذ  جممذ  ال يذ :  ذأبو:1)
 (.1713وينظر: مذا سبق ف السلم ف ا سأل  )  703(  قرارات اجملم  ال يهي مب  :  ي  الأبين وتطبييات  ا ااصرؤ ص 270

( 1710  وكأن ا سأل  حتدام إل مايأب  ناي ؛  ذا سذبق ف السذلم ف ا سذأل  )703( قرارات اجملم  ال يهي مب  :  ي  الأبين وتطبييات  ا ااصرؤ ص 0)
 من  ي  مر  ن  ي  الاع ابلأبين.

ليذذائمعن  دن يذذذ انذذعابت ياملذذعن لامذذع  النذذاه  فذذإ م ضذذامنعن للمبذذالف  صذذرا   لذذد تضذذمع األصذذ  وإذا كذذان ا»( صذذاء ف قذذرار جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ  7)
 إن شاء هللا تاال.-  واألقرب  ن األص  ا ش ج ب يضمن إب إذا تامأب  و  خطأ  كمذا سيأيت ف آخر ابب اإلصارؤ«ا ش ج
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 اذأب الوذرل  اذذأب ابت ذاق  لذد سذار الوذرل وإثباتذ  ف ا سذدنأب ا سذلم للاميذذل  )البنذه( وتيييذأب ا وذرل  يذأبار  ف وفذاتر  
ويشذذذ ط  ن ت ذذذعن الاملذذذ  الذذذه يوذذذرل إليهذذذا مذذذن الامذذذالت الذذذه يغلذذذ  وصعوهذذذا  نذذذأب هذذذذا البنذذذه  مث  اذذذأب الوذذذرل جتذذذرب 

أبيذذ   فيسذذلم  لطالذذذ     مذذذا إن كذذان الوذذرل لذذأبى غذذ  البنذذه فيشذذذ ط  ن ي ذذعن النيذذأب ا وذذرول إليذذ  معصذذعوا  ل(1)انعالذذ 
 الورل  و يسجل  ل  ف ا سدنأب الذب يسلم  ل   مث ُيعل   اأب ذله.

 :: يكره للمسلم احلوالة عن طريق املصارف الربوية 491ص -

ا سأل  الثالث :  ن األول للمسلم  ن لدن  الدحعيل  ن طريق ا وارل الر عي  إب  نذأب الضذرورؤ  ألن مااملذ  مذن     
 ل  انرا  م روه  كمذا سبق ف آخر ابب الراب.يغل   لد مذا

 :: ال جيوز للمسلم ضمان دين نيأ عن تعامل حمرم كديون البنوك الربوية 493ص -
نشأ  ن ماامل  مرم   كالأبين الذب سبب  قرض ر عب من  نه  و غذ    ألن ف      وب لع  للمسلم  ن يضمن وينا  

 .(0)اأبوانضمذان هذا الأبين إ ان   لد اإلمث وال
وب لع  للضذامن  ن أيخذذ  صذرؤ  لذد الضمذذان؛ ألن  خذذ األصذرؤ  ليذ  يذ وب  نذأب سذأباو الضذامن للمذذال ا ضذمعن  و لباضذ  
مث تسأبيأب ا ضمعن  ن  ل  إل العقع  ف الراب؛ ألن  ي عن  قرض  هذ  النيعو اله سأبو  ا  نذ   فسذأبوت لذ  و خذذ  اوؤ  لذد 

 .وؤ من الراب احملر ذله هذ  األصرؤ  فهذ  الاا

 :: تعريف التأمني التجاري 494ص -

 :: التأمني التجاري حمرم جبميع أنواعه 494ص -
الذذب اندشذر ف هذذا الاوذر  وهذع  ن يدااقذأب احملدذام إل الضمذذان مذ  شذرك  « الدذأمع الدجذارب»ويأبخل ف ذله   

ف ميا ل تاهذأبها  داعيضذ   نذأب ملوذعل ارطذر ا ذ من منذ    أتمع  ان يأبف  هلا مبلغا  من ا ذال  و قسطا  وورا  مأبوا  
ومذذن  نعا ذذ : الدذذأمع ارذذاص مبسذذ ولي  ا سذذدأمن  والدذذأمع ارذذاص مبذذذا ييذذ   لذذد ا سذذدأمن مذذن غذذ    والدذذأمع ارذذاص 

ا سذبق  وألن ابنعاوث اله ب مس ول فيها  و الدأمع الوحي  وغ ها كث   فالدأمع الدجارب جبمي   نعا ذ  مذر ؛  ذذ
 .(7)في  غررا  و كال  ألمعال الناه ابلباطل 

 :: تعريف التأمني التعاوين 499ص -

 :: التأمني التعاوين جائز 499499ص -
                                                 

  األ مذذذذال ا وذذذرفي   وذذذط د 722-735اذذذامالت ا وذذذرفي  لشذذذيخنا  مذذذر ا ذذذ ج ص   الذذذراب وا 100( قذذذرارات وتعصذذذيات جممذذذ  ال يذذذ  جبذذذأبؤ ص 1)
و مذذا حتعيذل النيذعو مذن  نذه آلخذر (:»0/031  وقال شيخنا  بأب الاايا  ن اب  كمذا ف فداوى إسالمي  )يذ  ا سذنأب 030-053اهلمشرب ص 

 «.البنه  صرؤ ل  ميا ل  ملي  الدحعيل ولع مبيا ل  ائأب أيخذ  البنه احملعل فجائا؛ ألن الااوؤ اله أيخذها

 .12/100( فداوى اللجن  الأبائم  0)
ال  ابلباطذل  ( ووص  ذله:  ن ا سدأمن يأبف  مذاب  للدأمع  وقأب تندهي مأبؤ الدأمع ومل يسد أب من هذا الدأمع شيبا   فد عن شرك  الدأمع  كلذت مذذ7)

ف  للمسدأمن  وقأب ُيأبث ل  مذايعص   ن تأبف  ل   شرؤ  ضاال مذاوفا  هلا  وف ذله غرر و شرك  الدأمع ب تارل وقت الايأب ميأبار مذا سدأب
  اهر و  كل ألمعال هذ  الشرك  ابلباطل. 
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 :يدخل يف التأمني التعاوين: صناديق العوائل وحنوها -
وذذرل منهذذا ل ذذل مذذن يوذذيب   مذذذا الدذذأمع الداذذاوي  وهذذع  ن ييذذع  جممع ذذ  مذذن األشذذخاص ابإلسذذها  مببذذالف مذذذالي  ي     

ضذذرر مذذنهم فذذاألقرب  نذذ  صذذائا؛ ألنذذ   يذذأب ييوذذأب  ذذ   صذذال  الداذذاون  لذذد ت ديذذت األخطذذار وابشذذ اج ف حتمذذل الضذذرر 
  ويذذأبخل ف هذذذا صذذناويق الاعائذذل واليبائذذل والوذذناويق الذذه ي ع ذذا الاذذاملعن ف صهذذ  واملذذأبؤ  (1) نذذأب نذذاول ال ذذعارث

 . (0)ومهع ذله 

 :ضمان بدون أجرة جائز: خطاب ال 955ص -

 :: خطاب الضمان سجرة حمرم إال أن أخذ املصرف أجرة لتكاليف إصدار اخلطاب فقا 955ص -
هذا وفيما يدالق خبطاب الضمذان الذب تاطي  ا وارل ف هذذا الاوذر فإنذ  إن كذان وون  صذرؤ فهذع صذائا  وإن    

ه(  صذذرؤ ميا ذل ت ذذالي  إصذذأبار خطذاب الضمذذذان  فذذإن كذان اصذذرؤ فهذع مذذر ؛  ذذذا سذبق  إب  ن أيخذذذ ا وذذرل )البنذ
ذلذذه صذذائا إذا كذذان  يذذأبر ت ل ذذ  إصذذأبار هذذذا الضمذذذان ال اليذذ   و  نيذذ  منهذذا  ويسذذدث  مذذن ذلذذه إذا كذذان خطذذاب 

                                                 

 ب -فالداامهذا » اذأب ذكذر  ن الدذأمع فيذ  غذرر وضذرر ميذق املذأب األطذرال مذذا نوذ : 315  313( صاء ف ظدوذر فدذاوى وار اإلفدذاء ا وذري  ص 1)
 داعيق ارسارؤ ليس ل  وص  شر ي  كمذا  ن األقساط اله جتماها من  صحاب األمعال مبيدضد  يأب الدأمع ب وص  هلذا شذر ا   -عشرك  الدأم

ا يذا   يضا   وكل مذاُيعي   يأب الدأمع من اشذ اطات والداامذذات فاسذأب  والايذأب اذا اشذدمل  لذد شذرط فاسذأب كذان فاسذأبا. وا ذراو مذن الغذررف هذذا 
 ؤ   و مذا ي عن مسدعر الااقب   وهذا مدذعفر ف  يذأب الدذأمع  ألنذ  ف العاقذ   يذأب  يذ  مذذال مبذذال  وفيذ  غذرر فذاملش  والغذرر ال ذاملش يذ ثرا خاطر 

طذر  لذد خ لد  يعو ا اعضات ا ذالي  ف الشريا  ابت اق ال يهاء  وب خالل إب ف  يعو ا ااوضات غ  ا ذالي   وهع قمذار ما   ألنذ  مالذق 
لراب الذب ةرؤ يي  وةرؤ بيي   و ذله ي عن مبنا  اإل دمذاو  لد ارطر فيمذا ُيول  لي   ب من ا دااقأبين  وم  هذا ف ي  يأب الدامع تاامل اب

يشذذ ط فيذذط ف  فسذذر  الالمذذذاء انذذ   اوؤ  ذذال ميا ذذل مبااوضذذ  مذذذال مبذذذال. وال ائذذأبؤ ف نظذذا  الدذذأمع ضذذرورؤ مذذن ضذذرورات  ولعا مذذ   وليسذذت شذذرطا  
  وينظذر: فدذاوى «الايأب  فالراب ف ملساب األقساط مليث يأبخل سار ال ائأبؤ و يأب الدأمع مل   بارؤ  ن األقساط مضافا  إليهذا فائذأب ا الر عيذ 

ر يذ  السذاعوي    قرار هيب  كبذار الالمذذاء ف ا مل ذ  الا753-11/757  والااقل  75-3/72 -شروط –ورسائل الشيد ممأب  ن إ راهيم: البي  
  وقذرار ه1702  وقذرار اجملمذ  ال يهذي مب ذ  ف شذابان ه1723  وقذرار جممذ  البحذعث اإلسذالمي  ابليذاهرؤ ف مذر  2/2/1703ف  3/10رقم 

عل جبعا    وقأب  يات كلها  لد اليه1705  وقرار ا  تر الاا ي األول لالقدواو اإلسالمي مب    ا  ه1205جمم  ال ي  جبأبؤ ف ر ي  اآلخر 
-12/732الداذذاوي و لذذد حتذذر  الدجذذارب جبميذذ   نعا ذذ   وينظذذر  يضذذا  ف مسذذأل  الدذذأمع: فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  ابب الشذذرك  )صذذنأبوق األسذذرؤ 

للذأبكدعر شذعكت  ليذان  « الدذأمع»  رسذال  205-207(  الراب وا اذامالت ا وذرفي  لشذيخنا  مذر ا ذ ج ص 700-13/021  والدأمع 757
-0/233للذأبكدعر ممذأب موذط د الشذذنييطي « وراسذ  شذذر ي  ألهذم الايذعو ا ذذالي  ا سذدجأبؤ»للذأبكدعر سليمذذان الثنيذان  رسذال  « الدذأمع»  رسذال
 حباث »  جممع   حبعث منشعرؤ ف 20-71  قرارات اجملم  ال يهي مب   ا  رم  ص 003-7/055  في  النعا ل للأبكدعر ممأب اجليااي 510

  اجلذاء الثالذث )الدذأمع 17اجمللأب الرا    جمل  جممذ  ال يذ  جبذأبؤ: الاذأبو الثذاي  اجلذاء الثذاي )الدذأمع وإ ذاوؤ الدذأمع(  والاذأبو:« لمذاءهيب  كبار الا
الوذذحي واسذذدخأبا  البطاقذذات الوذذحي (  والاذذأبو السذذاوه  شذذر: اجلذذاء الثالذذث )الدذذأمع الوذذحي(  نظذذا  الدذذأمع اإلسذذالمي للذذأبكدعر  بذذأبالياور 

 .332-1/370  الراب ف ا اامالت ا ورفي  ا ااصرؤ للأبكدعر  بأبهللا السايأبب صا ر
  جملذ  اجملمذ  ال يهذي جبذذأبؤ: الاذأبو السذاوه  شذذر  اجلذاء األول )جممع ذ  حبذذعث 753-11/757( ينظذر: فدذاوى الشذيد ممذذأب  ذن إ ذراهيم: الااقلذذ  0)

 «(.الأبي الااقل  وتطبييا ا ا ااصرؤ ف حتمل »وقرار اجملم   شأن 
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  فإنذذ  لذذع   خذذذ األصذذرؤ  ليذذ ؛ ألن ا وذذرل جمذذرو وكيذذل  ذذن هذذذا (1)الضمذذذان مغطذذد مذذن قبذذل الشذذخ  ا ضذذمعن  نذذ 
 ا عو  ف الضمذان.

 :: تعريف االعتماد املستندي 955ص -

 :: حكم االعتماد املستندي حكم خطاب الضمان على التفصيل السابق 955ص -

 :: إذا كان املصرف أخذ يف االعتماد املستندي فوائد مقابل السداد فه  راب 955ص -

لذذ   ميلذذ  )ا سذذدعرو(   وهذذع تاهذذأب كدذذايب يوذذأبر  ا وذذرل )البنذذه(  نذذاء  لذذد ط«اب دمذذذاو ا سذذدنأبب»وكذذذله   
 دسأبيأب قيم  السل  ا د ق  ليها  ع ا سذدعرو  -وغالبا  ي عن ا وأبر ف  لأب آخر-يلدا  في  ا ورل ابلعفاء للموأبر 

وا وأبر  نأب شحن ا وأبر السل  إل ا سدعرو  مث ييع  ا سذدعرو  دسذأبيأب ا وذرل ييذ  مذذا وفاذ  للموذأبر  فح مذ  
سبق ت ويل   وإن كان ا ورل أيخذذ فعائذأب ميا ذل سذأباو قيمذ  هذذ  السذل   فهذع راب  مل م خطاب الضمذان  لد مذا 

 .(0)مر  
 :ة املتعلقة اباتخدام غري املواطن: الكفالة التجاري 951ص -

 :: الكفالة التجارية اليت فيها مياركة فعلية من املواطن لغري املواطن 951ص -
الذب مي ِّن في  معاطن  لأب مذا شخوا  آخر من غ  مذعاطين هذذا البلذأب   وييوأب  ا: ابت اق «ال  ال  الدجاري »  

 من اسدخأبا  ترخي   مل مبااول  ا هن  و إقام  ا شرو ات صأبر ل  ف  لأب .
 وهلذ  ال  ال  صعرةن: 
  الوعرؤ األول: معافي  ا عاطن اناصل  لد ترخي   امل جتارب  لد قيا  غذ  ا ذعاطن ابسذدخأبا  هذذا ال خذي 

لنشذذذاط خذذذاص  غذذذ  ا ذذذعاطن و دمعيذذذل كامذذذل مذذذن صذذذامل  هذذذذا النشذذذاط وون  ب إسذذذها  مذذذذايل للمذذذعاطن  و الدذذذاا  منذذذ  
ابلامل  ابسذدثناء قيامذ  ابإلصذراءات الذه تدطلبهذا مااولذ  الامذل مبعصذ  ال خذي   مليذث يظهذر ا ذعاطن مبظهذر ا ذذاله 

 للمشرو .
فيها   وب هي من ابب شرك  العصع   وإمنذا هي ملق مانذعب ميل ذ  وهذ  الوعرؤ ليست من ابب ال  ال  ا اروف    

ا ذذعاطن حب ذذم النظذذا   مث ينيلذذ  إل غذذ    غذذ   ذذعض   و  اذذعض  لذذد سذذبيل البيذذ   و اإلصذذارؤ  وهذذي مااملذذ  صذذائاؤ إذا 

                                                 

شذب  (  ب  ن ا ضمعن  ن  قأب  وو  ا ذال الذب ضذمن  ا وذرل فيذ  ف هذذا ا وذرل  فد ذعن مليييذ  هذذا الضمذذان  نذ  ضمذذان مذن هذذا ا ذعو  مبذذا ي1)
ا الشذخ  الرهن  وليس الضمذان من ا ورل  فا عو  ضمن إبيأبا  هذا ا ذال الذب يساوب ا ذال ا ضمعن ف ا ورل  وا ورل وكيل  ذن هذذ

  و الشرك  ف إصأبار هذا الضمذان.

  جممع ذذ  حبذذعث ف جملذذ  جممذذ  200-723( ينظذذر ف هذذاتع ا سذذألدع  و ف إملأبا ذذذا: الذذراب وا اذذامالت ا وذذرفي  لشذذيخنا الذذأبكدعر  مذذر ا ذذ ج ص 0)
-707مذات ا ورفي  للأبكدعر  الء الأبين   ب ص  ارأب011-1/102ال ي  جبأبؤ: الاأبو الثاي  اجلاء األول  في  النعا ل للشيد   ر   ع  يأب 

  وراسذذ  شذذر ي  ألهذذم الايذذعو ا ذذذالي  ا سذذدحأبث  للذذأبكدعر 332-1/730  الذذراب ف ا اذذامالت ا وذذرفي  ا ااصذذرؤ للذذأبكدعر  بذذأبهللا السذذايأبب 702
 .032-030  األ مذال ا ورفي   وط د اهلمشرب ص 720-0/713ممأب موط د الشنييطي 
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 اند د  نها الغرر والدأبليس وماوي  ويل األمر ف ا ارول وكان  ي   و إصارؤ هذا ال خي   اوب .
الوذذعرؤ الثانيذذ : مشذذارك  ا ذذعاطن مذذ  غذذ  ا ذذعاطن ف انذذابت الذذه يسذذمح  ذذا النظذذا  ف نشذذاط جتذذارب  و مشذذرو    

جتذذذارب  ويدياضذذذد هذذذذا ا ذذذعاطن مبعصذذذ  هذذذذ  ا شذذذارك  مبلغذذذا  ميطع ذذذا   و وورا   يد يذذذان  ليذذذ   نذذذأب ا شذذذارك  ميا ذذذذل 
 .(1)اسدخأبا  هذا ال خي  ف هذ  ا شارك  

الوعرؤ صائاؤ إذا كانت هذ  ا شارك  ف نع  من  نعا  الشركات اجلائاؤ شر ا   وطبيت فيها يي  الشذروط  وهذ      
 .الشر ي  لدله الشرك   وكانت قيم   و إلار هذا ال خي   اول 
 ابب الرهن

 :: جيوز رهن أاهم اليركات إذا نص يف نظام اليركة على ذلك 952ص -

 :ا كان مصدرا  من البنك أو مصدقا  منه: جيوز رهن الييك إذ 952ص -

)وكل ملا جاز بيعه جاز رهنه( ون القصد ملن اللرهن توثيلق اللدين، ابالالتيفاء ملن اللرهن عنلد  -:  952ص -
 :وهذا متحقق يف كل عني جيوز بيعهاعدم اداد الدين، 

لشرك   لد إم ان الذرهن مذن لع  رهن  سهم الشركات؛ ألن  لع   ياها  فيجع  رهن السهم إذا ن  ف نظا  ا   
   مذذذا إذا نذذ  ف نظامهذذا  لذذد ا نذذ  منذذ  فإنذذ  ب يوذذح رهذذن شذذيء مذذن  سذذهمها هلذذذا (0)الشذذركاء   ذذرهن انوذذ  ا شذذا  

 الشرط.
وممذا لع  رهن : النيعو  ألن  مي ذن اسذدي اء الذأبين منهذا  وإن كانذت مذن نيذأب آخذر  م ذن صذرفها  وسذأباو الذأبين    
 منها.
   و صاورا  من ؛ ألن  مي ن اسذدي اء الذأبين مذن (7)جع  رهن الشيه إذا كان موأبقا  من ا ورل )البنه(و لي  في     

  النيأب ا ذكعر في .

 :رهنه، لعدم حصول مقصود الرهن منه: ملاال يصى بيعه ال يصى  951ص -

اوذر: رهذن  طاقذ  األملذعال ومن األمثل  لألشياء اله ب يوح رهنها ألن  ب يوح  ياها واله صذأبت ف هذذا ال    
 و وف  الاائل  و اجلعا   ومهعها.

 

                                                 

 (.020-033  ص 7  م 15رار جمم  ال ي  جبأبؤ وجممع   حبعث ف هذ  ا سأل  )منشعرؤ ف جمل  جمم  ال ي :  أبو ( ينظر ق1)

  وقرار جمم  ال ي   ن سنأبات ا يارض  والذب سيأيت ف الشرك  ف ابب اليراض  173( ينظر قرارات جمم  ال ي  جبأبؤ: األسعاق ا ذالي  ص 0)
  ص 0  م 12اال  و حبث الأبكدعر  بأبالسدار   عغأبؤ  ن الشركات )منشعر ف جمل  جمم  ال ي : الاأبو إن شاء هللا ت-(1215مسأل  )
333 .) 

 (.3022  فدعى رقم )12/132( فداوى اللجن  الأبائم  ابب الرهن 7)
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 ابب اليركة

 :من صور شركة العنان املعاصرة: شركة املسامهة -

 :من صور شركة العنان املعاصرة: شركة التوصية ابواهم -

 :من صور شركة العنان املعصرة: اليركة ذات املسؤولية احملدودة -

 :عنان: شركة التضامنمن الصور املعاصرة ليركة ال -

 اليركات أربعة أنواع:

وذلذه ان يشذ ج اثنذان  و  كثذر  فيذأبف  كذل    وهي  ن يشذ كا مبذاليهمذذا و أبنيهمذذا(«شرك  الاِّنان)» النوع اوول: -
واملذذأب مذذنهم مذذذاب  ماينذذا   فيدذذاصرون فيذذ   و ياملذذعن فيذذ  ان سذذهم  وي ذذعن ل ذذل واملذذأب مذذنهم نسذذب  ماينذذ  مذذن الذذر ح   و 

 .(1)ل في   ملأبهم  وهذ  الشرك  جمم   لد صعا هايام

 وقد جدت يف هذا العصر ِذا الضرب من اليركات صور كثرية، منها:
وهذذي الشذذرك  الذذه ي ذذعن ر ه مذذذاهلا ميسمذذذا إل  سذذهم مدسذذاوي  قا لذذ  للدذذأباول  وي ذذعن كذذل  شللركة املسللامهة، -1

 .(0)شريه فيها مس وب  مبيأبار ملود  ف ر ه ا ذال

وهذي الشذرك  الذه يد ذعن ر ه مذذاهلا مذن  سذهم قا لذ  للدذأباول  وي ذعن الشذركاء فيهذا  وصية ابوالهم،شركة الت -0
قسذمع: شذركاء مدضذذامنع ومسذ ولع مسذ ولي  تضذذامني  كاملذ   ذن ويذذعن الشذرك   وشذركاء معصذذع مسذ وليدهم مذذأبووؤ 

 مبيأبار ملووهم.
ه مذذاهلا مملعكذا  لاذأبو مذأبوو مذن الشذركاء ب يايذأب وهي الشذرك  الذه ي ذعن ر  اليركة ذات املسؤولية احملدودة، -7

وتدحذأبو مسذ ولي  الشذركاء فيهذا مبيذأبار ملوذ  كذل واملذأب -وهذذا الاذأبو خيدلذ  ابخذدالل  نظمذ  الذأبول- ن  أبو ماع
 منهم ف ر ه ا ذال  وب ت عن  سهمها قا ل  للدأباول.

ار  لذذد  ن ييدسذذمعا ر ه ا ذذذال   وهذذي الشذذرك  الذذه تايذذأب  ذذع شخوذذع  و  كثذذر  يوذذأب ابجتذذشللركة التضللامن -2
 يذذذنهم  وي عنذذذعن مسذذذ ولع مسذذذ ولي  شخوذذذي  وتضذذذامني  ف ييذذذ   مذذذعاهلم اراصذذذ   مذذذذا  الذذذأبائنع  وهذذذي تيذذذع   وذذذ   

  ساسي   لد ا ارف  الشخوي   ع الشركاء.
 .-تاال إن شاء هللا-وسيأيت ت ويل  مل ا  هذ  الشركات انأبيث   نأب ال ال   لد شرك  ا ضار   قريبا  

 
                                                 

  رمح  3/303 أباي  اجملدهأب   وقأب فوال ف ذله  وينظر: 103  مرات  اإليذا  ص1/51  واإلشرال ب ن ا نذر 100( ينظر: اإليذا  ص1)
 .12/0  اإلنوال 150األم  ص

ا سا ع   ( كانت هذ  الشرك  ومذا ميذاثلها ممذا ل  جملس إوارؤ من خارم ا سا ع شرك   نان  ألن   ضاء جملس اإلوارؤ هم ف انييي  وكالء  ن0)
 فا سا عن قأب  ملعا فيها  ن طريق وكالئهم.
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 : من صور شركة املضاربة املعاصرة: الودائع اليت تسلم للمصارف بعقد ااتثمار حبصة من الربى 919ص -

 : من صور شركة املضاربة املعاصرة: الصناديق االاتثمارية 919ص -

 : من الصور املعاصرة ليركة املضاربة: فتى مؤاسة أو مكتب عقار مسامهة يف عقلار للكله 919ص -

 : اندات وصكوك املقارضة 915ص -

 : شروط صحة اندات وصكوك املقارضة وضوابا التعامل هبا 915ص -

صللور كثللرية،  -وهللو شللركة املضللاربة-: وقللد جللدت يف هللذا العصللر ِللذا الضللرب مللن اليللركات  911ص -
 أمهها:
ر  لذذد ملوذذ  مذذن الذذر ح  العوائذذ  الذذه تسذذلم للموذذارل ا لدامذذ  فاذذال  امل ذذا  الشذذريا  اإلسذذالمي   ايذذأب اسدثمذذذا -1

 .(1)فهذ  العوائ  تادرب ر ه مذال مضار  
الوناويق ابسدثمذاري   وهي:  ذر مج اسدثمذذارب ينشذب  ا وذرل  ويشذ ج فيذ  جممع ذ  مذن ا سذدثمرين  ويذأبير   -0

 من رحب . ا ورل  فيداصر ابألمعال اله شارج  ا ه بء ا سدثمرون ف  ي  وشراء األسهم وغ ها   نسب  مأبوؤ 
 ن ييذذع  شذذخ   و م سسذذ   و م دذذ   يذذارب   ذذدح مسذذا   ف  يذذار ميل ذذ   فييسذذم هذذذا الايذذار إل  سذذهم  -7

مدساوي  شائا  ف هذا الايار  مث ييع   بي  كل  سهم   لذد  ذأبو مذن األشذخاص ممذن يرغذ  ف شذراء سذهم  و  كثذر 
يبذذ  هذذذا الايذذار للبيذذ   و  ياذذ   وتع يذذ  األرابح  لذذد مذن هذذذا الايذذار  وأيخذذذ مذذنهم نسذذب  مذذن الذذر ح ميا ذل الامذذل ف  

 ا سا ع.
  وهذي -نسب  إل اليراض  وهع ا ضار  -ولع  للمش كع ف شرك  ا ضار    ن ييعمعا إبصأبار سنأبات ميارض   

امسذذذاء   واؤ اسدثمذذذاري  تيذذع   لذذد جتائذذ  ر ه مذذذال اليذذراض )ا ضذذار  (  لذذد  سذذاه وملذذأبات مدسذذاوي  الييمذذ  ومسذذجل 
  صحا ا اب دبارهم ميل عن ملووا  شائا  ف ر ه مذال ا ضار   ومذا يدحعل إلي   نسب  مل ي  كل منهم.

وقأب صذأبر ف شذأن صذ عج ا يارضذ  قذرار مذن جممذ  ال يذ  جبذأبؤ  ذع فيذ   ن هذذ  الوذ عج لذع  الداامذل  ذا  نذأب  
 .(0)تعافر شروط صحدها

                                                 

 . -إن شاء هللا تاال-( 1201ابب العويا  ف ا سأل  )( ينظر: مذا سيأيت ف 1)
سنأبات ا يارض  هي  واؤ اسدثمذاري  تيع   لد  -1مذايلي:  0153-0151  ص 7  م2( صاء ف قرار اجملم  ا شار إلي  وا نشعر ف جملد :  أبو 0)

  عص   ا  ب  أب من  ن تدعافر فيها الاناصر الدالي : الوعرؤ ا يبعل  شر ا  لسنأبات ا يارض  -0جتائ  ر ه مذال اليراض )ا ضار  (.
 أبايد  إل  الانور األول:  ن ميثل الوه مل ي  ملو  شائا  ف ا شرو  الذب  صأبرت الو عج إلنشائ   و تعيل   وتسدمر هذ  ا ل ي  طيل  ا شرو  من

  ايد .
ل   من  ي  وهب  ورهن وإرث وغ ها  م  مالملظ   ن الو عج تثل ر ه مذال وترت   ليها يي  انيعق والدورفات ا يررؤ شر ا  للمذاله ف م

 ا ضار  .
الانور الثاي: ييع  الايأب ف ص عج ا يارض   لد  ساه  ن شروط الدااقأب حتأبوها نشرؤ اإلصأبار و ن اإللاب يارب  ن  ابكدداب ف هذ  

 الو عج  و ن اليبعل تارب  ن  معافي  اجله  ا وأبرؤ.
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 ح م   يان  أب  ن تشدمل نشرؤ اإلصأبار   لد يي  البيا ت ا طلع   شر ا  ف  يأب اليراض )ا ضار  ( من مليث  يان مالعمي  ر ه ا ذال وتع ي  الر وب
 الشروط اراص   ذله اإلصأبار  لد  ن تد ق يي  الشروط م  األمل ا  الشر ي .

ل  اأب اندهاء ال  ؤ احملأبوؤ لالكدداب اب دبار ذله مذاذو   في  من ا ضارب  نأب نشعء الانور الثالث:  ن ت عن ص عج ا يارض  قا ل  للدأباو 
 السنأبات م  مرا اؤ الضعا ط الدالي :

نيأب  نيأب إذا كان مذال اليراض اجملدم   اأب ابكدداب وقبل ا باشرؤ ف الامل اب ذال مذا ياال نيعوا  فإن تأباول ص عج ا يارض  يادرب مباول   - 
  لي   مل ا  الورل. وتطبق
 إذا  صبح مذال اليراض ويع   تطبق  لد تأباول ص عج ا يارض   مل ا  الداامل ابلأبيعن. -ب

   إذا صار مذال اليراض معصعوات ظدلط  من النيعو والأبيعن واأل يان وا ناف  فإن  لع  تأباول ص عج ا يارض  وفيا  للسار ا  اضد  لي-م
نال    يا   ومناف .  مذا إذا كان الغال  نيعوا   و ويع   ف ا د ف الدأباول األمل ا  الشر ي  اله سدبينها بئح   لد  ن ي عن الغال  ف هذ  ا

 ت س ي  تعض  وتارض  لد اجملم  ف الأبورؤ الياوم .

 وف يي  األملعال يداع تسجيل الدأباول  صعليا  ف سجالت اجله  ا وأبرؤ.
وب ميله من ا شرو   - ب  امل ا ضار  -ملويل  ابكدداب ف الو عج بسدثمذارها وإقام  ا شرو   ا هع ا ضارب  الانور الرا  :  ن من يدليد

نو  إب مبيأبار مذا قأب يسهم     شراء  اق الو عج  فهع رب مذال مبذا  سهم     ابإلضاف  إل  ن ا ضارب شريه ف الر ح  اأب حتيي   نسب  ا
اإلصأبار  وت عن مل يد  ف ا شرو   لد هذا األساه. و ن يأب ا ضارب  لد ملويل  ابكدداب ف الو عج و لد معصعوات احملأبوؤ ل  ف نشرؤ 

 ا شرو  هي يأب  مذان  ب يضمن إب  سب  من  سباب الضمذان الشر ي .
ابلضعا ط الشر ي   وذله وفيا  -إن وصأبت-ذالي م  مرا اؤ الضعا ط السا ي  ف الدأباول: لع  تأباول ص عج ا يارض  ف  سعاق األوراق ا  -7

 لظرول الارض والطل   وخيض  إلراوؤ الااقأبين.
أبوؤ  شراء كمذا لع   ن يدم الدأباول  ييا  اجله  ا وأبرؤ ف ف ات ووري  ماين  إب الن  و إلاب يعص  إل اجلمهعر  تلدا  مبيدضا  خالل مأبؤ م

 ر ماع  وُيسن  ن تسداع ف حتأبيأب السار اهل ارربؤ  وفيا  لظرول السعق وا ركا ا ذايل للمشرو .هذ  الو عج من ر ح مذال ا ضار    سا
ب لع   ن تشدمل نشرؤ اإلصأبار  و ص عج ا يارض   لد ن   ضمذان  امل ا ضار   ر ه ا ذال  و ضمذان ر ح ميطع   و منسعب إل ر ه  -2

 و ضمنا   ََطَل شرط الضمذان  واسدحق ا ضارب ر ح مضار   ا ثل.ا ذال  فإن وق  الن   لد ذله صرامل   
لع   ن ب لع   ن تشدمل نشرؤ اإلصأبار وب صه ا يارض  الواور  ناء  ليها  لد ن  يلا  ابلبي  ولع كان ماليا   و مضافا  للمسديبل. وإمنذا  -3

 إب  ايأب ابلييم  ا يأبرؤ من اررباء  و رضا الطرفع. يدضمن صه ا يارض  و أبا  ابلبي   وف هذ  انال  ب يدم البي 
 ب ب يوح  ن تلدا  -ب لع   ن تدضمن نشرؤ اإلصأبار وب الو عج ا وأبرؤ  لد  ساسها نوا  ي وب إل املدمذال قط  الشرك  ف الر ح  -5

 فإن وق  كان الايأب ابطال . -الشرك  لطرل  ر ح ماع
 ش اط مبلف مأبو نمل  الو عج  و صامل  ا شرو  ف نشرؤ اإلصأبار وص عج ا يارض  الواورؤ  ناء   ليها. أب  صعا  ا -وي ت   لد ذله:  

ديع   ن مل اليسم  هع الر ح مبانا  الشر ي  وهع الاائأب  ن ر ه ا ذال وليس اإليراو  و الغل . ويارل ميأبار الر ح  إمذا ابلدنضيق  و ابل -ب
 ن ر ه ا ذال  نأب الدنضيق  و الديع  فهع الر ح الذب يع    ع محل  الو عج و امل ا ضار    وفيا  لشروط الايأب.للمشرو  ابلنيأب  ومذا او  

  ن يُذَاأبَّ ملساُب  رابح  وخسائر للمشرو   و ن ي عن مالنا  وحتت تورل محل  الو عج. -م

يسم . وا شرو  الذب يأبر إيراوا   و غل  لع   ن تع   غلد   ومذا يع    لد يسدحق الر ح ابلظهعر  وميله ابلدنضيق  و الديع   وب يلا  إب ابل -3
 طرف الايأب قبل الدنضيق )الدو ي ( يادرب مبالف مأبفع   حتت انساب.

رابح ف ملال  ليس هناج مذا مين  شر ا  من الن  ف نشرؤ اإلصأبار  لد اقدطا  نسب  ماين  ف  اي  كل وورؤ  إمذا من ملو  محل  الو عج ف األ -2
 «.وصعو تنضيق وورب  وإمذا من ملووهم ف اإليراو  و الغل  ا ع    حتت انساب  ووضاها ف املدياطي خاص  عاصه  ظاطر خسارؤ ر ه ا ذال
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اليركة ، اليركة القابضة، العنان واملضاربة: شركة التوصية البسيطة : من الصور املعاصرة الجتماع 911ص -
أن تقلوم مؤاسلة أو مكتلب  ا،اإلدارة له اهم أو أكثر من أاهمهاملسامهة إذا كان كل عضو من أعضاء جملس 

 :عقار بفتى مسامهة يف بعض عقار للكه

 عنذعن مسذ ولع ومدضذامنع وياملذعن شرك  الدعصذي  البسذيط   وهذي الشذرك  الذه تايذأب  ذع شذريه  و  كثذر  ي -1
ف إوارؤ الشرك   و ع شريه واملأب  و  كثر  ي عنعن  صحاب ملو  خارصع  ذن اإلوارؤ ويسذمعن شذركاء معصذع 

 ومس وليدهم مأبووؤ مبيأبار ملووهم ف ر ه ا ذال.
مسديل   نهذا  الشرك  اليا ض   وهي الشرك  اله تله  سهمذا  و ملووا  ف ر مسذال شرك   و شركات  خرى  -0

  نسب  ت نها نظامذا من السيطرؤ  لد إوارا ا  ورسم خططها الاام .

 الشرك  ا سا   إذا كان كل واملأب من   ضاء جملس اإلوارؤ ل  سهم  و  كثر من  سهمها -7
 ن ييذذذع  شذذذذخ   و م سسذذذذ   و م دذذذذ   يذذذذار   ذذذذدح مسذذذذا   ف  اذذذذق  يذذذذار ميل ذذذذ   فهذذذذع ملينبذذذذذ شذذذذريه  -2

 من الايار ويامل ف ا داصرؤ   .  مضارب؛ ألن  ميله صاء

 :: اوصل يف إنياء اليركات املسامهة وبيع أاهمها اجلواز إذا خلت من احملرمات 912ص -
 :: املسامهة يف شركات تتعامل أحيا  ابحملرمات 911ص -

 :: إذا اشرتع شخص اهما من شركة تتعامل ابحملرمات دون علم حباِا 911ص -

 :كة أن تصدر اندات قرض: حيرم على الير  911ص -

: يف حالة وقوع خسارة لليركة فإنه جيب أن يتحمل كل شريك حصته من اخلسارة بقلدر مسلامهته  911ص -
 :يف رأس املال

 :: السهم جزء شائع يف موجودات اليركة 911ص -

 :: املساهم للك حصة شائعة من اليركة وتبقى هذه امللكية إىل أن تنتقل إىل غريه 911ص -

 :: جيوز عند أتايس شركة االتفاق مع من يلتزم بضمان مجيع اإلصدار من اواهم 911ص -

 :: جيوز عند إصدار اواهم إضافة نسبة عادلة مع قيمة السهم لتكاليف اإلصدار 911ص -

 :: ال جيوز إصدار أاهم  تازة 911ص -

 :: جيوز إصدار أاهم جديدة لزايدة رأس املال 911ص -

 :ميل أحد اليركاء تكاليف التأمني أو الصيانة أو غريمها: ال يصى حت 914ص -

لا (5): هذا وإذا كان املضارب قد دفع جلزء ملن رأس املللال، فهل  شلركة عنلان ومضلاربة معلا   914ص - ، ِو

                                                 

 .11-10/0  واإلنوال 33-10/35( الشرح ال ب  1)
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 صور كثرية، و لا جد يف هذا العصر من صورها:
 

 نذذأب ال ذذال   لذذد شذذرك  الانذذان و مل ذذا   يذذ   مذذذا مل ذذم إنشذذاء هذذذ  الشذذركات انأبيثذذ  ا ذذذكعرؤ هنذذا و فيمذذذا سذذبق       
 وتأباول  سهمها و مل ا  تاامال ا فيم ن تلخي   هم هذ  األمل ا  فيمذا يلي:

 وب : األصذذذل ف إنشذذذاء الشذذذركات و يذذذ   سذذذهمها اجلذذذعا  إذا خلذذذت مذذذن احملرمذذذذات وا عانذذذ  الشذذذر ي  ف  نظمدهذذذا    
ج الر عيذذذذ   و الشذذذذركات الذذذذه تداامذذذذل ابحملرمذذذذذات كا دذذذذاصرؤ ف   فذذذذإن كذذذذان  صذذذذل نشذذذذاطها ملرامذذذذذا  كذذذذالبنع (1)ونشذذذذاطا ا

ف كذذل  و  كثذذر ماامال ذذا  فهذذي شذذركات مرمذذ  ب لذذع  تلذذه  سذذهمها وب  (0)ا خذذأبرات واأل ذذراض وارنذذا ير واليذذات
وب إل  طذالن ا داصرؤ  ا  كمذذا يداذع  ن الذع مذن الغذرر واجلهالذ  ا  ضذي  للنذاا   و ب مذن األسذباب األخذرى الذه تذ  

 الشرك   و فساوها ف الشريا .
اثنيا : حتر  ا سذا   ف شذركات تداامذل  مليذا   ابحملرمذذات  كذالراب ومهذع   ولذع كانذت  نشذطدها األساسذي  مشذرو      

  فيحر  شذراء  سذهم هذذ  الشذركات  ألن مليييذ  شذراء  اذق  سذهمها تعكيذل «الشركات ا خدلط »وهي اله تسمد  ذ 
  الشرك  ممن ساهم ف شيء من هذ  الشركات  فهع ف انييي  قأب قا   دعكيل جملس إوار ا ف ا راابؤ نيا ذ  جمللس هذ

  ن .
اثلثا : إذا اش ى شخ  سهمذا   و  كثر لشذرك  تداامذل ابحملرمذذات  وهذع مل يالذم  ذذا الداامذل وصذ   ليذ  ارذروم   
 منها.
 قرض؛ أل ا راب. را اا : ُير   لد الشرك   ن توأبر سنأبات  
خامسا : ف ملال  وقع  خسارؤ لر ه ا ذال  فإن  ل   ن يدحمل كل شذريه ملوذد  مذن ارسذارؤ  نسذب  مسذا د    

 ف ر ه ا ذال.
ساوسا : السهم الذب تبيا  الشرك   و تطرمل  لالكدداب هذع ملوذ  شذائا  ف معصذعوات الشذرك   وشذهاوؤ السذهم   

نوذذ   فا سذذاهم ف الشذذرك  ميلذذه ملوذذ  شذذائا  مذذن معصعوا ذذا مبيذذأبار مذذذا ميل ذذ  مذذن وثييذذ  إلثبذذات ابسذذدحياق هلذذذ  ا
  سهم وتبيد مل ي  الرقب  ل  إل  ن تنديل إل غ   ألب سب  من األسباب.

سذذا اا : لذذع   نذذأب أتسذذيس شذذرك  ابت ذذاق مذذ  مذذن يلدذذا   ضمذذذان ييذذ  اإلصذذأبار مذذن األسذذهم   و صذذاء مذذن ذلذذه   
ن ا لدا  اببكدداب ف كل مذذا تبيذد ممذذا مل ي ددذ  فيذ  غذ    فهذذا ب مذذان  منذ  شذر ا   إذا كذان اإلصأبار  وهع تاهأب م

تاهأب ا لدا  اببكدداب ابلييم  ابمسي   أبون ميا ذل ليذاء الداهذأب  ولذع   ن ُيوذل ا لدذا   لذد ميا ذل  ذن  مذل ي ويذ  
 له.مثل إ أباو الأبراسات  و تسعيق األسهم  ومهع ذ -غ  الضمذان-

                                                 

 .732-12/730الأبائم  ابب الشرك    فداوى اللجن  27-3/20 -الشروط-( فداوى الشيد ممأب  ن إ راهيم: البي  1)
 كل .( اليات: شجر ل   وراق تبا  و ت كل  ومن  كل منها  صا   نع  من ال دعر والدخأبير  وف  كل   ضرار كث ؤ  ولذله كل  ملر   يا  وملر   0)
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اثمنا : لع   نأب إصأبار األسهم إضاف  نسب  ماين  مذ  قيمذ  السذهم  لدغطيذ  موذاري  اإلصذأبار  مذذا وامذت هذذ    
 النسب  ميأبرؤ تيأبيرا  مناسبا .

ةساا : ب لع  إصأبار  سهم ممدا ؤ  هلا خوائ  مذالي  ت وب إل ضمذان ر ه ا ذال  و ضمذان قأبر من الر ح  و    
ي   و  نذذذذأب تع يذذذذ  األرابح  ولذذذذع  إ طذذذذاء  اذذذذق األسذذذذهم خوذذذذائ  تدالذذذذق ابألمذذذذعر اإلصرائيذذذذ   و تيذذذذأبميها  نذذذذأب الدوذذذذ 

 اإلواري . 
- اشذذذرا : لذذذع  إصذذذأبار  سذذذهم صأبيذذذأبؤ لذذذااوؤ ر ه مذذذذال الشذذذرك  إذا  صذذذأبرت ابلييمذذذ  انييييذذذ  لألسذذذهم اليأبميذذذ    

  و ابلييم  السعقي . -ملس  تيع  اررباء ألصعل الشرك 
ر   ن ياطذذد ا سذذاهم  و الشذذريه الذذذب يامذذل ف إوارؤ  ب مذذن هذذذ  الشذذركات راتبذذا  ميطع ذذا    ملذذاوب  شذذر: ُيذذ  

  ل ن لع   ن ياطذد  اوؤ ف نسذبد  مذن الذر ح ميا ذل  ملذ   كمذذا لذع  (1)كأل  ف الشهر   و مهع ذله؛  ذا سيأيت
   كمذذا سذيأيت م وذال   اذأب ثذالث مسذائل  ن ياطد  صرؤ ميا ل  ب  مل ييع     إذا كان هذا الامل ب يلام  الييا   

 .(0)-إن شاء هللا تاال-
اثي  شذذر: ب يوذذح حتميذذل  ملذذأب الشذذركاء ت ذذالي  الدذذأمع  و الوذذيان   و غ  ذذذا مذذن ا وذذروفات   ذذل حتمذذل  لذذد    

 .(7)و اء الشرك   يأبر انو 
 
أو طبيبني وحنلوهم فيملا يكسلبان : من اومثلة املعاصرة ليركة اوبدان: اشرتاك أكثر من مهنداني  919ص -

 :من عملهما لدع اآلخرين

 :: من أمثلة شركة اوبدان املعاصرة: أن ييرتك ابحثان أو أكثر يف إجناز حبوث أو حتقيق كتب 919ص -

: من اومثلة املعاصرة ليركة اوبدان: أن ييرتك خبلريان أو عامللان يف فلن معلني أو يف فنلني يكملل  919ص -
 : ابتكار اخرتاع معنيأحدمها اآلخر يف

                                                 

 (.1200( ينظر: مذا أييت ف ا سأل  )1)
رار جملمذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ  ذذن األسذذعاق ا ذذذالي  والسذذنأبات )منشذذعرؤ مبجلذذ  اجملمذذ : الاذذأبو ( ينظذذر ف ييذذ  مسذذائل الشذذركات ا ااصذذرؤ: جممع ذذ  حبذذعث وقذذ0)

(  جممع ذ  حبذعث وقذرار جممذ  ال يذ   ذن الشذركات اليا ضذ  )منشذعرؤ مبجلذ  جممذ  ال يذ : الاذأبو الرا ذذ  1305-1037السذاوه: اجلذاء الثذاي ص 
حبعث وواثئق و قرار جمم  ال ي  جبذأبؤ  ذن األسذعاق ا ذذالي  )منشذعرؤ مبجلذ    جممع   002  003(  قرارات اجملم  ال يهي مب   ص 0 شر  م 

(  جممع   حبعث  ن ابسدثمذار ف األسهم )منشعرؤ ف جمل  جمم  ال ي  جبأبؤ: الاذأبو الداسذ : 313-37اجملم : الاأبو السا  : اجلاء األول ص 
لابأبهللا ارذعيطر  « ا ضار   ف الشريا »   رسال  50-3مأب الشري  ص للأبكدعر م« حبعث فيهي  مااصرؤ»(  رسال  133-3اجلاء الثاي ص 

  شذذركات األشذذخاص  ذذع الشذذريا  واليذذانعن حملمذذأب إ ذذراهيم ا عسذذد  شذذركات 153-100للذذأبكدعر  محذذأب ارليذذل ص « األسذذهم والسذذنأبات»رسذذال  
راس  ميارن ( للأبكدعر ممأب  ذن سذامل ابيعسذ  الربي ذي  الذراب ف األشخاص ف ال ي  اإلسالمي وقانعن اإلمذارات م  ال كيا  لد شرك  احملاص  )و

 .320-0/523ا اامالت ا ورفي  ا ااصرؤ للأبكدعر  بأبهللا السايأبب: األوراق ا ذالي  
 (.525ول ص )منشعر مبجلد : الاأبو ارامس  شر  اجمللأب األه 1203( ينظر: قرار جمم  ال ي  جبأبؤ  شأن ا شارك  ا دناقو  ف مر   ا  7)
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 :: من أمثلة شركة اوبدان املعاصرة: أن ييرتك معلمان أو أكثر يف إنتاج أعمال فنية 919ص -

 :: من اومثلة املعاصرة ليركة اوبدان: أن ييرتك طابعان أو أكثر يف طباعة حبوث أو كتب 919ص -

كا فيمذا ي سبان ا أبا مذا من ا باح: إمذا  وذنا     و   وهع  ن يش  «شرك  األ أبان)» النع  الرا   من الشركات:      
قذال: اشذ كت    وسذاأب و مذذار يذع   ذأبر   -رضي هللا  نذ -املدشاش   و اصطياو  كمذا روب  ن  بأب هللا  ن مساعو 

 .(0)( وألن الامل  ملأب صهه ا ضار    فوحت الشرك  في   كا ذال«(1)فجاء ساأب اس ين  ومل آت    و مذار  شيء

ومذذذن  مثلذذذ  هذذذذا النذذذع  مذذذن الشذذذركات والذذذه صذذذأبت ف هذذذذا الاوذذذر:  ن يشذذذ ج اثنذذذان  و  كثذذذر مذذذن ا هنأبسذذذع  و 
ال هرابئيع  و ا ي اني يع  و األطبذاء  و البيطذريع  و ا ليسذع  و مالمذي البنذاء ا سذلح  ومهذعهم  فيمذذا ي سذبان مذن 

ف اجنا   مل ماع يش كان في   كأن يامل مهنأبسان  و  كثر ف   ملهمذا لأبى اآلخرين  وقأب يدااون اثنان  و  كثر
وض  ظطط  ناء لامذذارؤ كبذ ؤ  و لذأبائرؤ مل عميذ    و يامذل مليسذان  و  كثذر ف تليذيس  مذذارؤ   و يشذ ج طبيبذان  و 

ر ف ورشذذ   كثذذر ف  يذذاوؤ واملذذأبؤ  فذذيامالن ماذذا  ف إصذذراء الامليذذات و ذذالم ا رضذذد   و يامذذل مي اني يذذان  و  كثذذ
واملأبؤ   و يش ج ابملثان  و  كثر ف إجنا  حبعث  و حتييق كد    و يش ج خبذ ان  و  ا ذذان  و  كثذر ف فذن ماذع 
 و ف فنع ي مل  ملأب ذا اآلخر ف ا د ار اخ ا  ماع   و يش ج مالمذان  و  كثر ف إندام   مذال فني    و يشذ ج 

 . (7)كد   ومهع ذلهطا اان  و  كثر ف طبا   حبعث  و  

 
: من أمثلة احلكم املستثق السابق: أن يقوم اليلريك بعملل خمطلا عملارة ملع أنله مل ييلرتط عليله ومل  921ص -   

 :جتر العادة أن يقوم به فيعطى أجرة مثله

ع : من أمثلة احلكم املستثق السابق أيضا : أن يقوم أحلد اليلركاء بقيلادة طلائرة أو  قللة لليلركة مل 921ص -
 :أن ذلك مل ييرتط عليه ومل جتر العادة أن يقوم به فيجوز أن يعطى راتبا  شهراي  مقابل ذلك

                                                 

( وغ  ذا من طريق  يب إسحاق   ن  يب  بيأبؤ   ن  بأبهللا. ورصال  ثيات  و  ع  بيأبؤ مل يسم  من 7023(  والنسائي )7722( روا    ع واوو )1)
  3/50  ي . ل ن قال  هل الالم: إن رواات   ذن   يذ   خذذها  ذن  هذل  يدذ   فهذي  نذأبهم صذحيح . ينظذر: شذرح ا ذن رصذ  لوذحيح البخذارب 

 .5/12و
 مذن ويل  مذرا  مذن  مذعر ا سذلمع  ومذهبذ : ب لذع  شذرك  األ ذأبان.  –رمح  هللا–سبل »: 70/30( صاء ف جممع  فداوى شيد اإلسال  ا ن تيمي  0)

  من كداب وب فهل لع  ل  من  الناه  فأصاب: ليس ل  من  الناه من مثل ذله  وب من نظائر  ممذا يسع  في  ابصدهاو  وليس ما  اب ن  ن
  «وذارسن   وب إيذا   وب مذا هع ف ما  ذله  بسيمذا و كثر الالمذاء  لد صعا  مثذل ذلذه  وهذع ممذذا يامذل  ذ   امذ  ا سذلمع ف  امذ  األم

أبو ا  كالوذنا  وشذرك  األ ذأبان ف موذاحل ا سذلمع ف  امذ  األموذار  وكثذ  مذن موذاحل ا سذلمع ب ينذدظم  ذ»: 70/02وصذاء ف ا رصذ  ن سذ  
و ملذ    ا ش كع ف انعانيت من الأببلع وغ هم  فإن  ملأبهم ب يسديل ا مذال الناه  فيحدام إل مااون  وا ااون ب مي ن  ن تيأبر  صرت  

 «.كمذا ب مي ن ذله ف ا ضار    ومهعها  فيحداصعن إل ابش اج
ط   مذا إذا كا  سيش كان ف الامل وسيأبفاان مذاب  إلجنا  مذذا يامالنذ  ايأبيهمذذا   و كذان  ملهمذذا ( وهذا كل  فيمذا إذا كان ابش اج ف الامل في7)

لذأبف   بيدم إب  ن طريق  صهاؤ  و ماامل يش ا ا  ومل يسدطياا انوعل  ليها اصرؤ يبذب ا من كسبهمذا ف هذا الامل  ومهع ذله  فاضذطرا
 ينبذ تاأب شرك   نان   لد مذا سبق ت ويل .مذال من  معاهلمذا لذله  فهي مل
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 ) ن لاذذل ألملأب ذذذا وراهذذم ماينذذ (ف ييذذ   نذذعا  الشذذركات مذذن  نذذان و  ذذأبان ووصذذع  وقذذراض وغ هذذا )وب لذذع (      
ر  لذذ  رال  و  ن ي ذذعن لذذ   نذذأب سذذعاء رحبذذت الشذذرك   و خسذذرت  فلذذع ات يذذا  لذذد  ن ألملذذأب الشذذري ع ف كذذل شذذه

؛ بملدمذذذال  ن ب تذذر ح الشذذرك  سذذعى هذذذا (1)قسذذم  الشذذرك   شذذرؤ آبل رال  مل يوذذح ذلذذه  وهذذذا كلذذ  جممذذ   ليذذ 
ا بلف  في عن الر ح ألملأب ذا وون اآلخذر  وُيدمذل  ن ب تذر ح الشذرك   فذ  ح  ملأب ذذا مذن ر ه مذذال شذري    وخيسذر 

 لشرك   وهي ا شارك  ل ل منهمذا ف الر ح  و ارسارؤ.شري    وهذا ظال  ألصل ا

ويسدث  من هذا: مذا إذا ات ق الشذركاء  و مذذاله ر ه مذذال ا ضذار   مذ  الشذريه  و  امذل اليذراض  لذد  ن ييذع       
؛ (0)لامذل امل مل جتر الااوؤ  ن يدعب  الشريه  و  امل اليراض  ن س   فإن  لع   ن ياطد  صذرؤ مذأبوؤ ميا ذل هذذا ا
 .(7)ألن هذ  األصرؤ سدأبف   ن ييع   ذا الامل  فياطاها الشريه إذا قا   ذا الامل  كمذا لع مل ي ن شري ا  

 :: جيوز حتديد ربى اليركة مث قسمته عن طريق التنضيض احلكم 921ص -

نذذ  إذا  خذذذ مذذن الذذر ح أل )إب إبذن اآلخذذر(قبذذل اليسذذم   ) خذذذ شذذيء مذذن الذذر ح(لذذع  لعاملذذأب مذذن الشذذري ع  )وب(   
 .(2)قبل اليسم  ي عن قرضا  ف ذمد   فال لع  إب إبذن  كمذا ف العويا   وهذا ب خالل في 

ولع  حتأبيأب ر ح الشرك  م  اسدمرار  ملها  ن طريق تيع  معصعوا ا من  ذروض وويذعن  ييمدهذا النيأبيذ   وهذع   
  رحبهذذا  لذذد ا شذذاركع فيهذذا  وي ذذعن هذذذا الدع يذذ   ائيذذا  مذذ    مث تع يذذ«الدنضذذيق ان مذذي»مذذذا يسذذمد ف هذذذا الاوذذر 

 .(3)حتييق ا بار ؤ  ع الشركاء صرامل   و ضمنا   ألن الشر  قأب ا درب الديع  ف كث  من األمل ا 

 :: املياركة املتناقصة921ص -  
                                                 

لذع شذرط ف ا ضذار   لذرب ا ذذال وراهذم ماينذ   فذإن هذذا ب لذع  اببت ذاق؛ »: 22  02/27( قال شيد اإلسال  ا ن تيمي  كمذا ف جممع  ال دذاوى 1)
ن إذا كذان ل ذل مذن الشذري ع صذاء شذائ   كالثلذث  ألن ا اامل  مبناها  لد الاذأبل  وهذذ  ا اذامالت مذن صذنس ا شذاركات؛ وا شذارك  إمنذذا ت ذع 

 .000  وينظر: قرارات اجملم  ال يهي ص «والنو   فإذا صال ألملأب ذا شيء ميأبر مل ي ن ذله  أبب    ل كان  لمذا
ألن  رمبذا ب ير ح  لع قال: سنش ج شرك   نان  والر ح ي عن له من   شرؤ آبل  والباقي يل  فإن  ب يوح؛»: 0/032وقال ف الشرح ا مد  

 «.إب الاشرؤ آبل  ويبيد الثاي ب ر ح ل   والشرك  مبني   لد  صل  وهع )اش اج الشري ع ف ا غنم وا غر (  ب أب من هذا الشرط
 ياعا »: 3/3ابسدذكار . وقال  يضا  ف 3/125  ا غين 3/17وذكر ا ن ا نذر وا ن  بأبالرب   مذا ب يالمذان ف هذا خالفا  ينظر: ابسدذكار 

 «. لد  ن اليراض ب ي عن إب  لد صاء مالع  من الر ح  نو ا  كان   و  قل   و  كثر
 ذرل ( كأن ييع   ملأب الشركاء  و  امل ا ضار    امل ظطط  مذارؤ  م   ن هذا الامل مل يش ط  ليذ   نذأب اشذ اك  ف هذذ  الشذرك   و ب يعصذأب 0)

اطا   مثال  ممن ييع   ذا الامل  وكأن ييع  شريه ف شرك  ماين  ابلامذل ف قيذاوؤ طذائرؤ  و  قلذ  ة اذ  هلذذ  الشذرك   يلام   ذله  فياطد مذا ي
 ذله.فيجع   ن ياطد راتبا  شهرا  ميا ل هذا الامل  إذا كان هذا الامل مل يش ط  لي   نأب اش اك  ف هذ  الشرك   و ب يعصأب  رل يلام   

 .22  12/27  ا ين  م  الشرح ال ب  واإلنوال 152  3/157ين ( ينظر: ا غ7)
 «.ب نالم ف هذا  ع  هل الالم خالفا  »  وقال ف الشرح ال ب : « ال ناا »: 12/107( قال ف اإلنوال 2)
شركا ل  ف مملعج وص   ليذ   ن  من   دق»(  ن النو  لي  الوالؤ والسال   ن  قال: 1307(  و مسلم )0307( ومن ذله: مذا روا  البخارب )3)

  كمذا قرر ال يهاء الامل    ف مسائل كث ؤ   «يادق كل   إن كان ل  مذال قأبر ان   ييا  قيم   أبل وياطد شركاه  ملودهم  وخيلد سبيل ا اَدق
  773وا نشذذعر ف قراراتذذ  ص  ذذن الدنضذذيق ان مذذي  ه 1200كمذذذا ف تيذذع  الشذذجام واجلذذراح. وينظذذر: قرارجممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ ف شذذعال  ذذا  

 (.1215وينظر: قرار جمم  ال ي  جبأبؤ الذب سبق نيل   نأب ال ال   لد سنأبات ا يارض  ف ا سأل  )
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شذرك   ذع طذرفع ف    وهذي«قوذ ا شذارك  ا دنا»هذا ومن  نذعا  ا شذارك  الذه صذأبت ف هذذا الاوذر: مذذا يسذمد      
مشرو  ذب وخل يداهأب فيها  ملأب ذا  شراء ملو  الطرل اآلخر تأبرليا  سعاء كان الشراء من ملو  الطرل ا شذ ب 

 .(1)   من معارو  خرى  - ب من نويب  من ر ح هذ  الشرك -ف الأبخل 
سذذا ي  للشذذركات  ل ذذن ب يوذذح إلذذاا   ملذذأب ومل ذذم هذذذ  ا شذذارك :   ذذا صذذائاؤ إذا الدذذا  فيهذذا ابألمل ذذا  الاامذذ  ال  

الطذذذرفع  شذذذراء ملوذذذ  الطذذذرل اآلخذذذر مبثذذذل قيمذذذ  انوذذذ   نذذذأب إنشذذذاء الشرك   ذذذذا ف ذلذذذه مذذذن ضمذذذذان الشذذذريه ملوذذذ  
 .(0)شري    ل ينبغي  ن يدم حتأبيأب ان  ي  انو  ابلييم  السعقي  يع  البي   و مبذا يدم ابت اق  لي   نأب البي 

 :اِرم  التسويق: 923ص  -  
وف خدذذا  ال ذذال   لذذد مسذذائل الشذذركات  ملببذذت  يذذان مل ذذم مااملذذ   ملذذأبثت ف السذذنعات األخذذ ؤ  و نشذذأت مذذن     

   و «الدسذذعيق اهلرمذذي» صلهذذا شذذركات مسذذديل  نسذذبت إليهذذا؛ أل ذذا ب تداامذذل إب  ذذا  وهذذذ  ا ااملذذ  هذذي مذذا يسذذمد 
شذذركات الدسذذعيق »   و«شذذركات الدسذذعيق اهلرمذذي» ذذا    وتسذذمد الشذذركات الذذه ت سذذس للداامذذل«الدسذذعيق الشذذب ي»

  وكي ي  هذ  ا اامل :  ن تيع  م سس  جتاري   و شرك  ماين  إبقنا  شخ   شراء سذلا  منهذا  سذار ماذع  «الشب ي
 لد  ن ييع  إبقنا  آخرين ابلشراء مذن هذذ  الشذرك   مث كذل شذخ  مذن هذ بء ييذع  إبقنذا  آخذرين  وه ذذا  وياطذد  

ميا ل كل شذخ  أييت  ذن طرييذ   وكلمذذا  او  ذأبو ا شذ ين ملوذل الشذخ  -وهي مبالف مذالي -معل كل شخ   
الذب صاهوا  ن طريي   لد  معبت  كثر  ولذله ُيول ا ش ب األول الذب صاء كل  و  كثر ا ش ين  ن طريي  

ل  األول  وه ذذا  وهذذ  السذل  تبذا   لد مبالف كب ؤ  والذين صاء  م ُيولعن  لد مبالف كب ؤ  ل نها  قذل ممذا ملوذ
 لد ه بء ا ش ين اكثر من قيمدها  لدغطذي ت ذالي  هذذ  الامذعبت  ولذ  ح هذذ  الشذرك  رحبذا  كبذ ا   و كثذر هذ بء 
ا ش ين يشذ ون هذذ  السذل  وهذم ب يرغبذعن فيهذا  وإمنذذا للحوذعل  لذد هذذ  الامعلذ   الذه يرصذع كذل مذنهم  ن ت ذعن  

 كب ؤ.
أب ذه   كثر من ت لم  ن مل م هذا الداامذل مذن  هذل الالذم ف هذذا الاوذر إل حترميذ   وإل حتذر  ا سذا   ف وق    

الشركات اله ت سس هلذ  ا اامل    و الشركات اله تداامل  ذا  وهذذا هذع األقذرب  بشذدمال هذذ  ا ااملذ   لذد الذراب 
فهذذع يذذأبف  نيذذعوا  قليلذذ   -كمذذذا سذذبق-إمنذذذا ميوذذأب  الامعلذذ    نع يذذ ؛ ألن مذذن يشذذ ب هذذذ  السذذلا  الذذه ب يرغذذ  فيهذذا

ليحول  لد نيعو  كثر منها  اأب ف ؤ  ووصعو السلا  ب  ثر ل ؛ وإمنذا هي سدار هلذ  ا اامل   كمذا  ن ف هذذا الامذل 

                                                 

لنيذعو    (  ساه قيا  ا شارك  ا دناقو : هع الايأب الذب يربم  الطرفان ويسذهم فيذ  كذل منهمذذا حبوذ  ف ر ه مذذال الشذرك    سذعاء  كذان إسذهام  اب1)
 يذذأبر ملوذذد  ف الشذذرك   وهذذذ  -إن وصذذأبت-أل يذذان  اذذأب  ن يذذدم تيعميهذذا  مذذ   يذذان كي يذذ  تع يذذ  الذذر ح   لذذد  ن يدحمذذل كذذل منهمذذذا ارسذذارؤاب

األمل ا   ام  ف غال  الشركات  واد  ا شارك  ا دناقو   عصعو و أب ملا  من  ملأب الطرفع فيذط ان يدملذه ملوذ  الطذرل اآلخر  لذد  ن 
 ر اريار وذله إب را   يعو  ي   نأب تله كل صاء من انو  ولع  دباول إشاارين ابإللاب واليبعل.ي عن للطرل اآلخ

 ولذع  ف ييذذ  الشذركات ألملذذأب  طرافهذذا اسذدبجار ملوذذ  شذذري   اصذرؤ مالعمذذ  و ذأبؤ مذذأبوؤ ويظل كذذل مذن الشذذري ع مسذذ وب   ذن الوذذيان  األساسذذي 
 مبيأبار ملود .

 (.1  م 13  و أبو 0  م 17هذ و أبؤ حبعث ف ا سأل  )منشعرؤ ف جمل  جمم  ال ي :  أبو 1203جبأبؤ  ا   ( ينظر: قرار جمم  ال ي 0)
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 كع  كال  ألمعال النذاه ابلباطذل؛ مليذث ب يسذد يأب مذن هذذا الامذل سذعى هذذ  الشذرك  و شذخاص ماذأبووين مذن ا شذ
ف هذذذا الدسذذعيق  والغالذذ    ذذم ممذذن تريذذأب هذذذ  الشذذرك  ن اهذذم لوذذلدهم العثييذذ  اصذذحا ا  وذلذذه رذذأبا  اآلخذذرين   مذذذا 

فهذذم خاسذذرون  و ف هذذذا  -وهذذم الطبيذذات ا دعسذذط  وا دذذأخرؤ مذذن ا شذذاركع فيذذ -غالذذ  الذذذمشاركع ف هذذذا الدسذذعيق 
 ذا الثمن الذب ب تسدحي  ب يذأبرب هذل ي ذعن األشذخاص الذذين الامل كذله: غرر وصهال ؛ ألن ا ش ب للسلا  

 .(1)سيأتعن  ن طريي  و ن طريق من  قناهم كث ين  ف  ح      ن هذا الدسعيق سيدعق  قريبا   في عن خاسرا  
 

 ابب املساقاة واملزارعة

 يف هذا الباب:  : من اومثلة املعاصرة 915ص -

نيذذل الركذذاب الوذذغ ؤ و ال بذذ ؤ و سذذيارات نيذذل البضذذائ  و ا اذذأبات الارا يذذ  و وهلذذذا فإنذذ  يوذذح  ذذذال ي سذذيارات   
 مهعها   ن ياطعها  ن ييعوها ويامل  ا جباء مأبو من الر ح  كنو    و ر ا   ومهع ذله.

 
 اجلعالةابب 

 : من اومثلة املعاصرة للجعالة: 911ص -

فل  كذا  ومن  مثل  -امل من   مذال ار  والطا  ل-وممذا يأبخل ف اجلاال :  ن ييعل مدرب : من  مل كذا 
ذله: مذا صأب ف هذا الاور من ا  افآت واجلعائا اله يضاها ويل األمر  و  اق احملسنع  و  اق ا  سسات  و 
اجلمايات ار ي   ن ي ال  اق الطا ات  كجال  اق اجلمايات مبلغا  ماينا  من ا ذال ل ل من ُي ظ كداب هللا 

 من طال ا  ومبلغا  ماينا  ل ل من ُي ظ مخسع ملأبيثا   ومبلغا  ماينا  ل ل من ُي ظ مدنا   لميا   ومهع ذله  تاال
وكأن لال ويل األمر  و تض   اق الأبوائر األمني  مبلغا  من ا ذال ل ل من يأبل  لد  اق اجملرمع  كمروصي 

 ا خأبرات  و غ هم  ومهع ذله.
 

 ابب اللقطة
 
 :الذي ال تتبعه مهة أوااط الناسمقدار :  913ص -

                                                 

 ه.12/7/1203( ف 00073( ينظر: فدعى اللجن  الأبائم  لإلفداء ف هذ  ا سأل  رقم )1)
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ف هذذا العقذت مي ذن تيذأبير  خبمسذع -ا مل ذ  الار يذ  السذاعوي -والذب ب تدبا      وساط النذاه ف هذذ  الذبالو    
    ذذل إنذذ  ف هذذذا السذذنعات اليريبذذ  الذذه  رت اذذت فيهذذا  اذذذان السذذل  مي ذذن اليذذعل: إن سذذباع راب  (1)راب  ورقيذذا  سذذاعوا  

  صبحت ب تدباها     وساط الناه.

 : من اوشياء اليت ال تتبعها مهة أوااط الناس: 913ص -
..و مذذن ذلذذه: مذذذا يذذ ج  لذذد الطذذرق ومهعهذذا مذذن السذذيارات الذذه .ومذذن األشذذياء الذذه ب تدباهذذا  ذذ   وسذذاط النذذاه     

  ب تسذذذاوب  صذذذرؤ نيلهذذذا إل (0)ملوذذلت هلذذذا ملذذذعاوث مروريذذذ  شذذذنيا    و امل قذذذت  ملذذذ   صذذذبحت  هيذذذأبؤ الذذذثمن صذذذأبا  
تشليح السيارات  ومثلها: السيارات وا اأبات اليأبمي  اله تركهذا  صذحا ا  ررا ذا  وكذعن إصذالملها ي لذ   كثذر مذن 
قيمدها  اذأب إصذالملها  ول ذعن إيوذاهلا إل الدشذليح ي لذ  مبلغذا  قريبذا  مذن قيمدهذا  فهذذ  السذيارات وا اذأبات يياهذا 

 خذذ  اذق قطاهذا؛ وابألخذ  إذا  لمنذا  ن  صذحاب هذذ  السذيارات وا اذأبات لذن ياذعووا إليهذا  ممذا لذع   خذذها  و 
 و  م يرضعن  دمله غ هم هلا.

 مذذا إن كذان مذذذا تركذع  لذذ  قيمذ   فإنذذ  ب لذع  تل ذذ  إب  اذأب اسذذدبذان مذذال    ولذذع  يذي مذذأبؤ طعيلذ   بملدمذذذال  ن   
شذذاغل  و قذذأب  غذذ   مذذن مشذذاغل   ليذذ    و مناذذ  مذذن  خذذذ  مذذذان     صذذاملب  سذذ ص  إليذذ   وقذذأب ي ذذعن شذذغل   ذذن  خذذذ 

كسجن  و مهع   وُيدمل  ن صاملب  تعف والعرث  مل يالمذعا  ذ   اذأب   و لغذ  ذلذه مذن األسذباب الذه حتذعل  ذع مذذال   
 .(7)و ع  خذ   و تشغل   ن 

 : من واائل التعريف املعاصرة: 915ص -
ف هذذذذذا الاوذذذذر: اإل ذذذذالن ف الوذذذذح  واجملذذذذالت  وف اإلذا ذذذذات والدل ذذذذا  ومذذذذن وسذذذذائل الداريذذذذ  الذذذذه صذذذذأبت       

 .(2)واحملطات ال ضائي   ووض  ا لويات  لد السيارات وغ ها

 
 ابب اللقيا

                                                 

اعوا  مبلذذف قليذل بيدحمذل الداريذذ   و نذ  إن  رفهذذا راب  سذ 30 ن  10/272( ذكذر شذيخنا  بذذأبالاايا  ذن اب  ف جممذذع  فدذاوى وميذابت مدنع ذذ  1)
 ن مخسع راب  هلا  10/227مذاتيسر ل  فال اه  وإن توأبق  ا  ن صاملها فال اه  ألن  مبلف قليل  وذكر ف ن س ا رص  ف معض  آخر 

(  ن ارمسذذع مذذن 10/757ط وار ا ذذن اجلذذع ب شذذيء مذذن األ يذذ   و  ذذا يلذذا  الداريذذ   ذذا  وذكذذر شذذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذذع ف الشذذرح ا مدذذ  )
ف  ذذأبؤ  صع ذذ   ن مذذذائ  رال سذذاعوب تادذذرب ليطذذ   232-13/222الذذأبراهم يهذذدم  ذذا  وسذذاط النذذاه  و ذذاهر مذذذا ذكذذر ف فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  

 تارل.

 (.10/751( الشرح ا مد  )ط وار ا ن اجلع ب 0)
( ف شأن  اق األشياء ا سدهل   اله تركدها شرك  ف معقاها الذب انديلت من   2270فدعى )  220  13/112( ينظر: فداوى اللجن  الأبائم  7)

و ييذذت هذذذ  ا سذذدهل ات  ر ذذ  سذذنعات  وقذذأب صذذاء ف هذذذ  ال دذذعى:  نذذ  ب لذذع  تلذذه شذذيء مذذن هذذذ  ا سذذدهل ات إب  اذذأب ابسذذدبذان مذذن هذذذ  
 الشرك .

 (.7313  فدعى )13/231( فداوى اللجن  الأبائم  2)
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  :: حتليل الدم أو البصمات الوراثية 911ص -

 :: إذا ثبت عقم امللتقا مل يلحق به اللقيا 911ص -

 .يذ   نذ  ا ن لشخذ  او ا   نق    وقأب   لد غ  إذا ثبت  ن طريق البومذات العراث   

إذا ثبت  ن طريق حتليل الأب   و ن طريق البومذات العراثي   ن  ليس  -ولع كان مسلمذا -وكذله ب يلحق    
 ولأبا  ل    و ثبت طبيا   ن هذا ا أب ي للييط كان  ييمذا؛ لعصعو الأبليل الياط   لد ن ي  نعت  ل .

فييأب  هذا (1)عة  قاطاا   ن طريق البومذات العراثي   ن هذا اللييط ا ن لشخ  او ا  فإن  يلحق   وإذا ثبت طبيا  ثب
 الشخ   لد غ   ممن او ا    و  ني  الياف      ولع كان ا لديط ل .

 
 ابب السبق

 :اليت للمفاخرة أو للهو أو للجعل : املسابقة 914ص -

 :ملسابقة أمر حمرم: إذا كان يف ا 914ص -

وهلذا إذا كان اهلأبل من السباق فيها  خذ اجلال  و ا  اخرؤ   و اللهع واللا   و ليس تذأبراب   لذد اجلهذاو  كمذذا هذع 
  كمذذذا يشذذ ط  ن -ولذذع كذذان البذذاذل للمذذذال غذذ  ا دسذذا يع -ملذال  كثذذر ا سذذا يات اليذذع   فإنذذ  ُيذذر  وضذذ  اجلاذذل فيهذذا

ن مذا يي  ف  اق ا سا يات ف هذا الاور مذن شذراء تذذاكر مذن قبذل  اذق الع ا سا ي  من األمعر احملرم   وهلذا فإ
اناضرين مراهن   لد فع  ملوان ماع  ومهذع ذلذه   مذر مذر ؛  ذذا ف ذلذه مذن الذراب  و ذذا فيذ  مذن الغذرر واجلهالذ   و 

ذلذذه  و  اضذذهم   كذذل ا ذذذال ابلباطذذل  فهذذع يذذأبف  مبلغذذا   رصذذاء انوذذعل  لذذد مبلذذف  كثذذر منذذ   فباضذذهم ُيوذذل  لذذد
 .(0)خيسر
 :: جيوز وضع اجلعل على املسابقة يف واائل القتال احلديثة 935ص -

 :: جيوز وضع اجلعل على املسابقة على السيارات اليت تستخدم يف مطاردة اجملرمني 935ص -

 :: جيوز وضع اجلعل على املسابقة على الزوارق البحرية اليت يستخدمها خفر السواحل 935ص -

 :: جيوز جعل العوض يف املسابقة يف حفظ القرآن والسنة واملتون العلمية 935ص -

 :: جيوز وضع اجلعل يف املسابقة يف أتليف الكتب والبحوث النافعة 935ص -

 :: جيوز جعل العوض يف املسابقة يف إجراء التجارب وابتكار املخرتعات العلمية النافعة 935ص -

                                                 

 (.0037  0030( ينظر: مذا أييت ف آخر ابب اللاان ف ا سأل  )1)
 .25 – 20(  مل ا  ا سا يات لابأبالومأب  لحاصي ص 0)
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لع   خذ اجلال ف كل مذا كذان ف ماذ  الثالثذ  السذا ي  ممذذا ييذعب  لذد وذه   اق  هل الالم إل  ن      
  ومذذذذا كذذذان فيذذذ  نشذذذر للالذذم  قياسذذذا   لذذذد الثالثذذذ  السذذذا ي   و ذذذذا ثبذذذت  ذذذن  يب (1)طا ذذ  هللا واجلهذذذاو ف سذذذبيل 

 نذذ  راهذذن ا شذذركع  لذذد  نذذ  إن اندوذذرت الذذرو   لذذد فذذاره قبذذل مخذذس سذذنع فلذذ  كذذذا -رضذذي هللا  نذذ -  ذذر
  وكذذذا  وإن مل تندوذذر  لذذيهم قبذذل هذذذ  ا ذذأبؤ فلهذذم كذذذا وكذذذا  فلذذم يظهذذروا  فذذذكر   ذذع   ذذر ذلذذه للنذذو 

ا سذدحأبث   .و لي  فيجذع  وضذ  اجلاذل ف األمذعر(7)  وهذا هع األقرب(0)« ب صالدها إل وون الاشر»فيال: 
انر ي   وكالرمي اب ذأباف  والوذعاريد ومهعهذا  اله تاع  لد اجلهاو  كيياوؤ الطائرات والأبابابت وا أبر ات والغعاصات

                                                 

النهذذي  ذذن هذذذ  األمذذعر لذذيس » نذذأب كالمذذ   لذذد حتذذر  النذذرو والشذذطرنج ومهع ذذذا:  70/007( قذذال شذذيد اإلسذذال  ا ذذن تيميذذ  كمذذذا ف جممذذع  ال دذذاوى 1)
 يامرؤ فيط  فإن  لع  ذل الاعض  ملأب ا دال بع  و  صنذو ل ذان مذن صذعر اجلاالذ   ومذ  هذذا فيذأب  ذي  ذن ذلذه إب فيمذذا ين ذ    ظدوا   وعرؤ ا

هذي  نذ   كا سا ي  وا ناضل   كمذا ف انأبيت: ب سبق إب ف خ   و ملافر  و نول. ألن  ذل ا ذال فيمذا ب ين ذ  ف الذأبين و ب ف الذأبنيا من
الشذر  مذذا صاذل  عضذا  ف ا سذا ي  إب ف األشذياء الذه : »2/100  و قال الشذيد ممذأب  ذن إ ذراهيم كمذذا ف فداويذ  ورسذائل  «ي ن قمذارا  و إن مل 

اخدار الشيد تيي الأبين  ن  يلحق  ذ  الثالث : مذا كان (: »2/312  و قال الساأبب ف اإلرشاو )اجملمع   ال امل  «فيها  عن للأبين وتيعي  ل 
اندهذد ظدوذرا   وينظذر: مذذا أييت مذن النيذل « ف ماناها ممذا ييعب  لد طا   هللا واجلهاو ف سذبيل  وا راهنذ  ف ا سذائل الالميذ   وهذع الذراصح ولذيال  

 .-إن شاء هللا تاال- ن البحر الرائق قريبا  
مذذن ملذذأبيث ا ذذن  بذذاه وسذذنأب  صذذحيح  رصالذذ  رصذذال  10/122  والضذذياء 0/210(  وانذذاكم 7107(  وال مذذذب )0203( روا  اإلمذذذا   محذذأب )0)

سذذنأب  »: 003  وصذذحح  انذذاكم  ووافيذ  الذذذهو  وقذال انذذافظ ا ذذن اليذيم ف ال روسذذي  ص«ملسذذن صذذحيح غريذ »الوذحيحع  وقذذال ال مذذب 
 «.مث  هرت الرو   اأب»: –  وف آخر  « لد شرط الوحيح

فأسذلم  نذأب ذلذه »(  سذنأب ملسذن  ولذيس فيذ  ذكذر انذأبيث ا رفذع   و او ف آخذر : 7102ولذ  شذاهأب مذن ملذأبيث نيذار األسذلمي  نذأب ال مذذب )
   ول  شعاهأب  خرى تنظر ف ت س  ا ن كث .« ه كث 

انذذذ  ُيدمذذذل  ن مانذذذا : إن  ملذذذق مذذذذا  ذذذذل فيذذذ  السذذذبَق هذذذذ  الثالثذذذ   ل مذذذذال ن اهذذذا  و مذذذع  « ب سذذذبق...»وقذذذأب  صيذذذ   ذذذن ابسذذذدأببل حبذذذأبيث 
وغ  ذذا ممذذا ين ذي ال مذذال  ب الوذح . ينظذر: ال روسذي  « ب صذالؤ حبضذرؤ طاذا »  وملذأبيث «ب راب إب ف النسذيب »كحأبيث مولحدها  في عن  

 .101  100ص
وثبذت ف ا سذنأب وال مذذب وغ  ذذا  نذ   ذذا اقددلذت فذاره والذرو   »: 372  377( قال شيد اإلسال  ا ن تيمي  كمذذا ف ظدوذر ال دذاوى ا وذري  ص7)

فغلبت فاره الرو   و لف ذله  هل م    وكان ذله ف  ول اإلسال . ف رح  ذله ا شركعن؛ ألن اجملذعه  قذرب إلذيهم مذن  هذل ال دذاب  وسذاء 
 ے ے ھ  ھ  ھچ   فأنال هللا تاال rذله ا سلمع؛ ألن  هل ال داب  قرب إليهم من اجملعه  فأخرب   ع   ر رضي هللا  ن   ذله رسعل هللا 

فخرم   ع   ر رضي هللا  ن   فراهن ا شركع  لد  ن  إن غلبت الرو  ف  ضذ  سذنع   چ ۈٴۇ ۈ                ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
ح   خذذذ الرهذذان  وإن مل تغلذذ  الذذرو   خذذذوا الرهذذان. وهذذذ  ا راهنذذ  هذذي مثذذل ا راهنذذ  ف سذذباق اريذذل والرمذذي ابلنشذذاب وكانذذت صذذائاؤ؛ أل ذذا موذذل

فيمذذذا  خذذرب  ذذ   مذذن  ن الذذرو  سذذعل يغلبذذعن  اذذأب ذلذذه  وفيهذذا  هذذعر  قذذرب الطذذائ دع إل  يهذذا موذذلح   يذذان صذذأبق الرسذذعل لإلسذذال ؛ ألن ف
ومل ين ذر   ليذ   وب قذال: هذذا ميسذر وقمذذار  والوذأبيق  صذل ا سلمع  لد   اأب ذا  وهذا فال  الوأبيق رضي هللا  نذ   و قذر   ليذ  رسذعل هللا 

 ن  مل يشرب ارمر ف صاهلي  وب إسال   وهي  شهد إل الن عه من اليمذار.قأبرا  من  ن ييامر. فإ
سر  وليس وقأب  ن  اضهم  ن هذا قمذار ل ن فال  هذا كان قبل حتر  اليمذار  وهذا إمنذا ييبل إذا ثبت  ن مثل هذا اث ت فيمذا ملرم  هللا من ا ي

ذلُّ مثذل ذلذه اث ذت  سذن   لي  وليل شر ي  صال    ذل هذي جمذرو  قذعال ب وليذل  ليهذا   و قيسذ  فاسذأبؤ يظهذر تناقضذها  ذن كذان خبذ ا  ابلشذر . َوملِّ
مليث  قر صأبيي   لد ذله  فهذا الامل ماأبوو من فضائل الوأبيق رضي هللا  ن   وكمذال ييين   مليث  يين مبذا قال  رسذعل هللا  رسعل هللا 

 ف إ ذذالء كلمذذ  هللا ووينذذ  حبسذذ  اإلم ذذان  وابجلملذذ : إذا ثبدذذت اإلابملذذ  و ملذذ   هذذعر  قذذرب الطذذائ دع إل انذذق  وراهذذن  لذذد ذلذذه رغبذذ  
 وينظر: ال روسي . «. فمأب د النسد ُيدام إل وليل
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  وكا سذا ي   لذد السذيارات الذه يسذدخأبمها رصذال األمذن  و (1)من  سالي  اليدال انأبيث   وكلا  ال اراتيذ  واجلذعوو
رصذذذذال م افحذذذذ  ا خذذذذأبرات  و رصذذذذال ملذذذذره انذذذذأبوو ف مطذذذذاروؤ اجملذذذذرمع  و كا سذذذذا ي   لذذذذد الذذذذاوارق البحريذذذذ  الذذذذه 

خ ر السعاملل  كمذا لع  صال الاعض ف األمعر الالمي  النافاذ   كا سذا ي  ف مل ذظ اليذرآن  و ا سذا ي  يسدخأبمها 
ف مل ظ السن  ومل ظ ا دعن الالمي   و ا سا ي  ف مسائل الالم الناف   كدألي  ال د  و البحعث النافاذ   و إصذراء 

 نافا   ومهع ذله.الدجارب الالمي  ا  يأبؤ  وا د ار ا خ  ات الالمي  ال

: من اومثلة املعاصرة لبعض املسائل الث ث السابقة: جائزة امللك فيصل وجائزة البنك اإلا م   931ص -
 :ومسابقة حفظ القرآن الدولية

ومذذن  مثلذذ  ذلذذه والذذه صذذأبت ف هذذذا الاوذذر: ا سذذا يات الالميذذ  الذذه جتذذرى ف  اذذق  لذذأبان الاذذامل اإلسذذالمي       
تاطذذذد لل ذذائاين فيهذذذا  كجذذائاؤ البنذذذه اإلسذذالمي للدنميذذذ   وصذذائاؤ ا لذذذه فيوذذل  ومسذذذا ي  مل ذذظ اليذذذرآن  واجلذذعائا الذذه

 ال ر  الأبولي   ومهعها.

لا إال مللن كلان اليتحرع  931ص - : إذا كان اِدف من وضع املسابقة شلراء اللذمم حلرم وضلعها وحلرم دخِو
 :احلق

هلذذأبل مذذن وضذذ  اجلذذعائا ف  اذذق ا سذذائل الالميذذ   كالدذذألي   ومهذذع   وممذذذا ينبغذذي الدنبيذذ   ليذذ  هنذذا:  نذذ  إذا كذذان ا  
شراء الذمم  كمذا لرب ف هذا الاور ف  اق اجلعائا اله تعض  للباملثع وال داب وا   رين  فإنذ  ُيذر  وضذ  هذذ  

سذيل  إل إمليذاق اجلعائا  وُير   لد الشذخ  وخعهلذا و خذذ صعائاهذا إب  ذن كذان سذيدحرى انذق فيمذذا ي دبذ ؛ أل ذا و 
 الباطل وقعل الاور.

 : من اومثلة املعاصرة لألمور املباحة اليت حيرم أخذ اجلعل فيها:  932ص -
ومن  مثل  األمعر ا بامل  اله ب لع   خذ اجلاذل  لذد ا سذا ي  فيهذا: ا سذا ي  ف الرسذم ا بذاح  والوذعر ا باملذ        

إلذا ي  والسباق  لد  مع  السيارات والذأبراصات  ومهعهذا  ومثلذ : وضذ  وا سا ي  ف النحت  واإلخرام ا سرملي وا
  وا سا ي   لد ال يل  و البغال (0)«ا ااين»ا سا يات ف  فضل اإل ل و  فضل الويعر ش ال  ومنظرا   والذب يسمد 

 .(7)ا دسا يع؛  ذا سبقوانم   ومهع ذله ممذا هع مباح ف  صل   فهذا كل  ُير   ذل الاعض في   ولع كان من غ  
                                                 

 (  ذا من األلااب اله يدأبرب فيها  لد الأبفا   ن الن س.1)
الاايا  ذذذن  بذذذأبهللا الراصحذذذي ف ذلذذذه  والوذذذاورؤ ف فدذذذعى الشذذذيد  بذذذأبالرمحن  ذذذن  صذذذر الذذذرباج والشذذذيد  بذذذأب«: مذذذااين اإل ذذذل»( ينظذذذر ف  يذذذان حتذذذر  0)

 هذ  و قأب ذكرا فيها  ن  مر   ذا اشدمل  لي  من من رات مداأبوؤ.01/10/1203

(  اق هذ  األمثل  و اق األمثل  اآلتي  ملول خالل  ع  هل الالم ف صعا   خذ اجلال فيهذا  ولذيس سذب  ارذالل كع ذا مباملذ   و ل ذن مذن 7)
فذذباق  هذذل الالذذم  ذذأب  اضذذها ممذذذا ياذذع  لذذد اجلهذذاو  كا سذذا ي   لذذد األرصذذل ومحذذل األثيذذال  فأصذذا   ذذذل الاذذعض فيهذذا لذذذله   صذذل توذذني ها  

و اضهم  أب  اضذها واخذال  ف الثالثذ  ا ذذكعرؤ ف ملذأبيث  يب هريذرؤ  فباضذهم صاذل ال يذل مذن ذوات ارذ   و اضذهم صاذل البغذال وانمذ  مذن 
عض فيها اسدأببب   امع  انأبيث  ويأبل هلذا: مذا ذكرو  من  ول  وتاليالت ن م هذ  األمثل   ولذله فإن إطالق ذوات انافر  فاصا   ذل الا

 اق ا ااصرين ارالل ف صعا   ذل الاعض ف ا سا ي  ف  مع  ا باملات من  صل هذ  األمثلذ  فيذ  نظذر   ذذا سذبق  وكذذله مذذا ذكذر   اذق 
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ويذأبخل ف ذلذذه: ا بذاح الذذذب يغلذ   ليذذ  اللهذع  وب يهذذأبل ف الغالذ  إل حتييذذق  مذر منذذأبوب إليذ  ف الشذذر     
وإن كذذذان قذذذأب ي ذذذعن  مليذذذا   منذذذأبواب  إلي  كا سذذذا ي   لذذذد األقذذذأبا   وف محذذذل األثيذذذال  والسذذذبامل   و رمذذذي انجذذذارؤ  و 

  و مهع ذله؛ ألن الغال   ليها اللهع  كمذذا سذبق  ولذيس حتييذق  مذر منذأبوب إليذ  ف (1)ا وار   اله ب خطعرؤ فيها
 الشر . 
ومذن ذلذذه: لاذ  ال ذذرؤ  فهذع ف الغالذذ  ي اذذل للهذع والذذ ويح  ذن الذذن س  و قذذأب مل ذد  اذذق  هذل الالذذم إيذذذا    

نذذذعى  ذذذ  ا سذذذلم تيعيذذذ  صسذذذم     ولاذذذ  ال ذذذرؤ ف  صذذذل  مبذذذاح  وإن(0)الالمذذذاء ا ااصذذذرين  لذذذد حتذذذر  وضذذذ  اجلاذذذل فيذذذ 
ليديذذعى  ذذذله  لذذد طا ذذ  هللا تاذذال كذذان ذلذذه  بذذاوؤ يثذذاب  ليهذذا  ل ذذن إن كذذان الال ذذ  قذذأب كشذذ  فخذذذ  فاللاذذ  

 .(2)  وُير  النظر إلي (7)ملينبذ مر  إبيذا   هل الالم
 : من اومثلة املعاصرة للمحرمات اليت ال جيوز وضع اجلعل فيها:  933ص -

وا وذار   وا الكمذ  الذه فيهذا ضذرب وكشذ   (3)« يلذعت»كان مرمذا  كلا  العرق  الذذب يسذمد   وكذله مذا    
                                                                                                                                                                               

السذبق »رابح يرى صعا   ذل اجلال ف كل شيء  في  نظر من وصهع: األول:  ن مذا نس  إل  طذاء  نذ  قذال:  ا ااصرين من  ن  طاء  ن  يب
من طريق ُيي  ذن ميذذان  وهذع كثذ  األوهذا   والثذاي:  نذ   لذد فذرض  707مل يثبت  ن   فيأب روا  اجلع صاي كمذا ف ال روسي  ص « ف كل شيء

  وقذأب «ابب تريذ  مذذا جتذع  فيذ  ا سذا ي »عا  ا سا ي   غ   عض  ويأبل هلذذا  ن اجلع صذاي تذرصم  ليذ   يعلذ  ثبعت هذا اليعل  ن   فإن ا راو ص
ألن محلذ   لذد الامذع  ف كذل شذيء يذ وب إل إصذا ؤ اليمذذار  » ع اليرطو ف  ول ت س  سذعرؤ يعسذ   ن مذذا روب  ذن  طذاء قذأب تذ ول  قذال: 

  ال ذدح 700 – 713  و 115 – 02  ال روسذي  ص 5/005   ذأبائ  الوذنائ  5700 – 10/5722أب و ينظذر: الدجريذ«. وهع مر  ابت اق
  حبث الأبكدعر قط  موط د سانع  ن 122 – 170  انعافا الدجاري  للأبكدعر خالأب ا ولح ص 070  2/072  نيل األوطار 37  5/30

 . 123ص   1  م 12 طاقات ا سا يات  وا نشعر مبجل  جمم  ال ي  جبأبؤ:  أبو 
( وغ    من طرق مداأبوؤ  فهع مدمل للدحسع مبجمع  طرق   ل ن ذكر ا راهن  000لركان  رواها   ع واوو ف ا راسيل ) ( قو  موار   النو 1)

ال  إسذذذ»ف هذذذذ  اليوذذذ  مل يثبذذذت؛ ألنذذذ  إمنذذذذا ورو مذذذن طذذذرييع ضذذذاي ع   ملأب ذذذذا ضذذذا   شذذذأبيأب. وقذذذأب تعسذذذات ف اذذذريج هذذذذ  اليوذذذ  ف رسذذذال  
 (. 02  حتت رقم )«الوحا  

  فدذذاوى اللجنذذ  100-2/100  وينظذذر: فدذذاوى ورسذذائل الشذذيد ممذذأب  ذذن إ ذذراهيم 000-000للذذأبكدعر سذذاأب الشذذثرب ص« ا سذذا يات»( رسذذال  0)
ف    مل ذذذا  ا سذذذا يات 135(  ا يسذذذر واليمذذذذار للذذذأبكدعر رفيذذذق ا وذذذرب ص 12031  7707  فدذذذعى )070  13/102الأبائمذذذ  ابب السذذذبق 

للأبكدعر  بأبهللا  ن إ راهيم الناصر  « الضعا ط الاام  ف جمال السبق وتطبييات  ا ااصرؤ»  حبث 020 – 030الشريا  لابأبالومأب  لحاصي ص 
 .112  117تاليق الشيد مشهعر ملسن  لد ال روسي  ص 

 .000( ا سا يات ص 7)
ممذذارس  الراضذ  صذائاؤ إذا مل تلذ   ذن شذيء واصذ   فذإن (: »025بأب ا يوذعو ص ( قال شيخنا ممأب  ن  ثيمع كمذا ف فداوي  )ي   شرل  ن  2)

 هلت  ن شيء واص  فإ ا ت عن ملرامذذا  وإن كانذت ويذأبن اإلنسذان حبيذث ت ذعن غالذ  وقدذ  فإ ذا مضذيا  للعقذت و قذل  ملعاهلذا ف هذذ  انذال 
بذأبو منذ  فخذذ   و  كثذر  فإنذ  بلذع   فذإن الوذحيح  نذ  لذ   لذد الشذباب ال راه    مذا إذا كان ا مذاره للراض  لذيس  ليذ  إب سذروال قوذ  ي

  وينظر ف مل مها  يضا : ا راص  ا ذكعرؤ قبل تاليق «س   فخاذهم  و ن  ب لع  مشاهأبؤ الال  بع وهم  ذ  انال  من ال ش   ن  فخاذهم
الباب الثاي  ال ول الثاي ف تعمليأب األولعهي   مبحث الاباوؤ  « سهيل الاييأبؤت»واملأب  وينظر ف حتعل ا باح ابلني  الوان  إل  باوؤ: رسال  

 فيأب تعسات فيها ف هذ  ا سأل . 
هع يذ وب ( ومن  ول  حتر  اللا   ا:  ن الن عه تدالق    وتيعى رغبدها في  مل  يعق  صاملب  ف  ذل الاعض احملر  في   والذب هع من ا يسر  ف3)

ال بذذائر  ومذذذا يذذ وب إل العقذذع  ف احملذذر  فهذذع مذذر   فهذذع ف هذذذا شذذبي  ابلنذذرو   وألنذذ  يضذذي  األوقذذات ف غذذ  فائذذأبؤ  وألن صذذاملب  إل العقذذع  ف 
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 عرات  وكاألمعر ال ني  احملرم   كالدوعير احملر   والدمثيل احملر   والغناء  و الذرق  وا عسذييد  وكا ناطحذ   ذع الثذ ان 
هذا رصذم ابلغيذ   كاسدشذرال ا سذديبل  ومذن يوذأبق فيهذا والشيا   و ا هارش   ذع الأبي ذ   وكاأللاذاب الذه ي ذعن في

 ياطد اجلائاؤ  فال لع  و ض  اجلال  لد ا سا ي  ف يي  هذ  األمعر احملرم .
 : القسم اوول من املسابقات التجارية: املسابقات املباحة 934ص -

 : من أمثلة املسابقات التجارية املباحة:  934ص -
 ز التجارية فيمكن تقسيمها إىل قسمني: أملا املسابقات واجلوائ  
و من ذله: اجلعائا اله تذر ط مذ  السذل    و تسذلم  ذن يشذ ب ميذأبارا  ماينذا   املسابقات املباحة، القسم اوول:  

من السل  من مل حتذارب  واجلذعائا الذه تسذلم ل ذل مذن يشذ ب ميذأبارا  ماينذا  مذن احملروقذات مذن مطذ   ذ ول  واجلذعائا 
 ب -« ملطيط »طيها ورش  ماين   ن يولحعن سيارا م فيها  ومهع ذله  فهذ  كلها مبامل   أل ا ف انييي  اله تا

 .-ا يق ف سار هذ  السل 
أيخذ مل م هذا اليسم: مذا تيأبم  كث  مذن احملذالت الدجاريذ  مذن ضمذذان ألواء السذلا   نذأب  ياهذا  فيضذمنع ا مذن و 

ابسدامذذذال ا ادذذاو  ولذذع  اذذأب فذذ ؤ  وهذذذا صذذائا  سذذعاء كذذان الضمذذذان  دغيذذ  السذذلا   الايذذعب  و ال سذذاو الذذذب يظهذذر  نذذأب
 سلا  مثلها صأبيأبؤ   و إبصالملها   و  يبذعل رو السذلا   و إ ذاوؤ انهذا للمشذ ب؛ ألن األصذل ف ا اذامالت انذل  و 

 ؤ  الي .ألن هذا الضمذان تعثيق من البائ  هلذ  السلا   و  ا مدين  الون   و ذات صعو
وأيخذ مل م هذا اليسم  يضا : الداا  البائ   نأب  ي  السلا  ابلويان  الأبوري  هلذذ  السذلا   فهذذا ابلدذاا  صذحيح      

 ول  العفاء      ذا سبق ف ال يرؤ السا ي   و ألن الوحيح وصعب العفاء ابلع أب.

 مة: القسم الثاين من املسابقات التجارية: املسابقات احملر  939ص -

 .من  مثل  هذا اليسم: اجلعائا اله يعض   ليها مسا يات  و قر    ع من يش ب سلاا من مل ماع    

 .ا ثال الثاي: اجلعائا اله تعض  واخل  اق السل  وون سل   خرى تاثلها    

 .ا ثال الثالث: اجلعائا اله تاطد  ن ملول  لد رقم ماع من  ابئن مل ماع    

ثذذال ارذذامس: ا سذذا يات الذذه يشذذ ط للذذأبخعل فيهذذا ابتوذذال  لذذد رقذذم ماذذع  و إرسذذال رسذذال  ابجلذذعال وسذذار ا ا     
 .مرت  

                                                                                                                                                                               

يسذذدغرق فيذذ  ملذذ  ينسذذد األكذذل والشذذرب ملذذال اجلذذع  والاطذذش  ف ثذذ ا  مذذذا يوذذأب   ذذن الوذذالؤ و ذذن ذكذذر هللا  كذذارمر  وألنذذ  يعصذذأب الاذذأباوؤ  ذذع 
  072-13/071ارمر. و ينظر ف  يان  ول  حتر  لا  العرق ونوعص الالمذاء ف  يان ملرمد : فداوى اللجنذ  الأبائمذ : السذبق الال بع     ك

 شهعر ملسن سلمذان  وصاء ف « مل م الشر  ف لا  العرق»(  رسال  070فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع )ي   شرل  ن  بأبا يوعو ص 
واللا  ابل ذ   مرمذذان  يضذا ؛ أل مذذا يلهيذان  ذن ذكذر هللا -وهع نع  من  نعا  اللا  ابنود- ن لا  ا يطار  يضا : 13/073فداوى اللجن  
 و ن الوالؤ. 
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   و غذ     و يشذ ط فيهذا 300ومنها: ا سذا يات الذه يشذ ط للذأبخعل فيهذا ابتوذال  لذد رقذم ماذع  مثذل رقذم     
الرسال  مرت اا   فهذ  ا سا يات مرم ؛  ذا فيها من اجلهال   إرسال رسال  ابجلعال  وي عن سار هذا ابتوال  و هذ  

ألن هذذذا ا سذذا ق يذذأبف  مذذذاب   و ب يذذأبرب هذذل يذذر ح  و خيسذذر  وهذذذا نذذع  مذذن اليمذذذار  وألن فيهذذا  كذذال  ألمذذعال النذذاه 
مليذذث وفذذ  مبلغذذا   ابلباطذذل؛ ألن  كثذذر ا شذذاركع ب ُيوذذلعن  لذذد صذذعائا  وألن فيهذذا راب  ف ملذذق مذذن فذذا  ف ا سذذا ي  

 قليال  وملول  لد مبلف  كثر من .

 ا ثال الساوه: ا سا يات الالمي  اله تطرملها اجلرائأب وتض  هلا صعائا    
ومنها: ا سا يات الالمي  الذه تطرملهذا اجلرائذأب  وتضذ  هلذا صذعائا ماينذ   فهذي مسذا يات مرمذ ؛ ألن مليييدهذا   ذا 

 عصعوؤ ف ا سا يات واجلذعائا الدجاريذ  احملرمذ  السذا ي   فهذي وضذات لييبذل النذاه صعائا جتاري  تشدمل  لد احملاذير ا
 لذذد شذذراء هذذذ  اجلريذذأبؤ  فيذذأبف  ا شذذ ب قيمذذ  هذذذ  اجلريذذأبؤ  وييذذع  ابإلصا ذذ   لذذد هذذذ  ا سذذا ي  رصذذاء انوذذعل  لذذد 

 هذ  اجلعائا.
 : أخذ حكم القسم السابق يف التحرمي:  945ص -
عائا الدجاري  احملرم : مذا تيذع   ذ   اذق الشذركات  و  اذق ا  سسذات الدجاريذ  مذن ضمذذان أيخذ مل م هذ  اجلو     

السذذلا  الذذه تبياهذذا مذذن األ طذذال ا  اصبذذ  وغذذ  ا دعقاذذ  الناجتذذ   ذذن سذذعء اسذذدخأبا   و  ذذن ملذذعاوث ومهذذع ذلذذه  فهذذذا 
 . (1)الضمذان مر ؛ ألن في  غررا  وصهال   وهع نع  من الدأمع الدجارب احملر 

 
 ابب الوديعة

 :: الودائع يف احلساابت اجلارية عند البنوك ه  يف احلقيقة قروض له 991ص -
هذا وإذا  ذن ا عوِّ  للمعو   نأب  ف الدورل ف العويا   كمذا هع انال ف العوائ  الذه حتذت الطلذ  ف البنذعج ف هذذا       

  ذا قذرض  سذعاء  كانذت معو ذ   نذأب  نذه ر ذعب     نذأب  نذه  فحيييذ  هذذ  العوائذ « ملساابت صاري »الاور  واله تسمد 
إسالمي  ألن البنه خيلطها امعال  ويدورل فيها ويند    ا  رضد معو ها  وهذا البنه ا دسلم هلذ  العويا  يأب  يأب ضمذذان  

 وهع ملا   روها  نأب الطل .

 د اآلن إىل قسمني:والودائع يف املصارف )البنوك( تنقسم حبسب التعامل املوجو  : 991ص -
العوائ  اله يأبف  ا ورل  ذال ها فعائأب  كمذذا هذع انذال ف كثذ  مذن العوائذ  ف ا وذارل الر عيذ    القسم اوول:    

                                                 

 سذذذا يات ( ينظذذر ف مل ذذذم وضذذ  اجلاذذذل واجلذذعائا ف ا سذذذا ي  ف األمذذعر احملرمذذذ  وف ا سذذا يات الدجاريذذذ : ا يسذذر واليمذذذذار للذذأبكدعر رفيذذذق ا وذذرب  ا1)
ت  دعر ساأب الشثرب  انعافا الدجاري  الدسعييي  للأبكدعر خالأب ا ولح   مل ا  ا سا يات لابأبالومأب  لحاصي  قرار جمم  ال ي  جبأبؤ ف وور للأبك

الضعا ط الاام  ف جمال السبق وتطبييات  »(  حبث 1  م 12الرا ا   شرؤ  وجممع   حبعث  ن ا سا يات )منشعرؤ ف جمل  جمم  ال ي : الاأبو 
 للأبكدعر  بأب هللا  ن إ راهيم الناصر.« ا ااصرؤ
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     مذن العوائذ  «ملسذاابت صاريذ »وهي قروض ر عي  مرم   سعاء  كانت من نع  العوائ  حتت الطل  واله تسذمد 
    من ملساابت الدعف .ألصل     من العوائ  إبشاار  

العوائذ  الذذه تسذذلم للبنذذعج ا لدامذذ  فاذال  امل ذذا  الشذذريا  اإلسذذالمي   ايذأب اسدثمذذذار  لذذد ملوذذ  مذذن  القسللم الثللاين: 
  والذذه منهذذا:  ذذأب  ضمذذذان «اليذذراض»الذذر ح  فهذذذ  العوائذذ  تادذذرب ر ه مذذذال مضذذار    وتطبذذق  ليهذذا  مل ذذا  ا ضذذار   

 .(1)البنه لر ه مذال ا ضار  
 :يع أو أكثر معام ت البنك حمرمة: إذا كانت مج 991ص -

هذا وإذا كانت يي  ماامالت البنه مرم  من راب  و غ    فال لع  اإليأبا  في  إب ف ملال الضرورؤ   ذا ف اإليذأبا  
اطذذد لألكثذذر مل ذذم فيذذ  مذذن إ اندذذ   لذذد اإلمث  ومثلذذ  إذا كانذذت  كثذذر ماامالتذذ  مرمذذ   فإنذذ  ُيذذر  اإليذذأبا  فيذذ ؛ ألنذذ  ي

  .ال ل
 :: إذا كانت أكثر معام ت البنك مباحة 991ص -

 مذذذا إن كانذذت  كثذذر ماامالتذذ  مباملذذ   واليليذذل منهذذا مرمذذا   فذذإن اإليذذأبا  فيذذ  مذذن ا اذذامالت ا شذذدبه   فذذإن و ذذت      
 .(0)اناص  إل اإليأبا  في  صا   وإب في ر 

 
 ابب العارية

 :ة للعارية: إعارة السيارات وإطاراهتا ملن يستعملها مث يردها: من اومثلة املعاصر  992ص -

 (7)«ال  ذرات»وذله ان ياطي مذاله الاع سعاء كانت من اجلمذاوات  كذاألواي  وانبذل  وإطذارات السذيارات   
و مذذن  ومهعهذذا   و مذذن انيذذعا ت  كال حذذل مذذن الغذذنم  و اإل ذذل  هذذذ  الاذذع  ذذن يسذذد يأب منهذذا ويسذذداملها  مث يروهذذا 

ذله: إ طاء اإل ل  و اريذل  و غ هذا ممذذا يركذ   ذن يركبهذا  و إ طذاء السذيارؤ  ذن يسذداملها ف قضذاء ملعائجذ   و ف 
 الس ر  ليها  مث يروها.

 
 كتاب اإلجارة

                                                 

(  وينظذر: مذذا 070-553( ينظر: جممع   حبعث وقرار جمم  ال يذ  جبذأبؤ ف العوائذ  ا وذرفي  ف جملذ  جممذ  ال يذ  )الاذأبو الداسذ   اجلذاء األول ص 1)
 (.1215(  وف ابب الشرك  ف ا سأل  )1702سبق ف ابب اليرض ف ا سأل  )

  ابخديذارات اجلليذ  200-10/210  جممع  فداوى وميذابت مدنع ذ  لشذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب  223  0/222ظر: الشرح ا مد : العويا  ( وين0)
ب ذن ا نذذر  فيذأب تعسذاُت ف ميأبمذ  « اصدنذاب الشذبهات مذن األمذعر»  وينظذر: رسذال  2/33  وتعضيح األمل ذا  لذ   يضذا  53  7/32للبسا  

 ف مل م ماامل  من خيالط مذال  انرا .حتيييها ووراسدها 
وذعل ( وذله كأن لأب مسافر  لد سيارت  مسافرين قأب تعق ت سيار م  ن الس   سب  تل   اذق إطارا ذا  ولذيس ماهذم إطذار آخذر  وب يسذدطياعن ان7)

 قت  ن يا هم إا . لد إطار إب  ن طريق ابسداارؤ من   فيج   لي  إذا كان  نأب  إطار هع ف غ   ن  ف هذا الع 
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 :: العمل يف مطاعم الكفار وعند حكومة كافرة إذا كان العمل مباحا   5555ص -

عن مباملذذ   كمذذذا ف األمثلذذ  السذذا ي   و ليذذ  فيجذذع  اسذذدبجار ال نيسذذ  للوذذالؤ كمذذذا يشذذ ط ف هذذذ  ا ن اذذ   ن ت ذذ    
  ولع  الامل ف مطا م ال  ار و نذأب شذخ   و مل عمذ  كذافرؤ إذا مل ي ذن ف ن ذس (1)فيها؛ ألن الوالؤ فيها صائاؤ

 .(0) مل   مرا  مرمذا 

 :: حيرم العمل يف مطاعم يزاول العامل فيها أمرا  حمرما   5551ص -

 :: حيرم العمل يف بناء كنائس الكفار أو تنظيفها 5551ص -

 :: حيرم العمل يف اجلرائد واجمل ت اليت حتارب شرع هللا أو تنير الرذيلة 5551ص -

 :: حترم قراءة القرآن سجرة يدفعها من يريد أن يكون ثواهبا له 5551ص -

 :حملرمة أو الدخان: حيرم أتجري املنزل أو احملل ملن يبيع اوشرطة ا 5551ص -

 :: حيرم أتجري احملل ملن يستعمله صالو   حللق اللحى 5551ص -

 :: حيرم أتجري املنزل أو احملل للبنوك الربوية 5551ص -

ا إذا كانذذت ا ن اذذ  مرمذذ  فذذإن األصذذرؤ الذذه ت خذذذ ميا ذذل هذذذا الامذذل مرمذذ   والامذذل فيذذ  مذذر ؛ ألنذذ  مذذن اإل انذذ   مذذ     
لداذاون  لذد اإلمث والاذأبوان  ومذن ذلذه الامذل ف مطذا م يذااول فيهذا هذذا الاامذل  مذرا  مرمذذا  كوذن   لد احملر   ومن ا

  .(7)ارمر  و سيي   و طبد ارناير  و تيأبمي   ن أيكل   ومن  الامل ف  ناء كنائس ال  ار  و ف تنظي ها 
ذيل  وصعر النساء  امذل فيذ  مسذا أبؤ  لذد ذلذه   و والامل ف اجلرائأب واجملالت اله حتارب وين هللا  و تنشر الر      

  .(2)الامل ف تع ياها  وكالامل ف قراءؤ اليرآن اصرؤ يأبفاها من يطل  من   ن يير  ل  لي عن الثعاب ل   و مهع ذله
اللحد  و يذ  كمذا ُير  أتص  ا نال  و احملل  ن يسدأصر  لبي  احملرمذات  و فالها  كبي  ارمر  و الأبخان  ومللق      

  كمذذذا ُيذذر  أتص  ذذذا  ذذن غالذذ   ملذذ  فيهمذذذا مذذر   كذذالبنعج الر عيذذ  الذذه صذذل ماامال ذذا (3)األشذذرط   و األفذذال  احملرمذذ 
؛ ألنذذ  ياطذذد لألغلذذ  مل ذذم ال ذذل   مذذذا إذا كذذان مسدأصر ذذذا  كثذذر ماامالتذذ   و  ملذذ  فيهمذذذا مبذذاح  وقليذذل مذذن (5)مذذر 

فإن أتص   ملينبذ ب ي عن مرمذا؛ ألن هذا الداامل احملر  قليذل ة ذ  لغذ    واألقذرب  ن  ماامالت   و  مل  فيهما مر  
 .(3)أتص   م رو   كماامل  غ   ممن خيالط مذال  انرا 

                                                 

 .23( قرارات وتعصيات جمم  ال ي  جبأبؤ ص 1)
 .22  23( قرارات وتعصيات جمم  ال ي  جبأبؤ ص 0)

 .20( ا رص  السا ق ص 7)
 .117-13/101( فداوى اللجن  الأبائم  2)
(  فداوى وتنبيهات ونوائح لشيخنا 1/131   ال داوى لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  )كداب الأب عؤ222-225  210-12/202( فداوى اللجن  الأبائم  3)

 .205 بأبالاايا  ن اب  ص
 . 13/17( فداوى اللجن  الأبائم  5)
 ( ينظر مذا سبق ف آخر العويا .3)
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: تصى اإلجارة إذا كانت اوجرة معروفة عند النلاس كملا يف مواقلف السليارات واليارات اوجلرة  5551ص -
 :ضائعوايارات نقل السيارات والب

 :: تصى اإلجارة إذا كانت اوجرة مكتوبة على العني املؤجرة 5551ص -

وذلذذه ان يد ذذق الطرفذذان  ليهذذا   وان ت ذذعن هذذذ  األصذذرؤ  (1))مارفذذ  األصذذرؤ(ف  يذذأب اإلصذذارؤ  )كمذذذا يشذذ ط(       
ؤ وانذافالت والشذذاملنات ماروفذ   نذأب النذاه  كمذذا ف إلذذار معاقذ  السذيارات  وكمذذا ف إلذار سذذيارات األصذرؤ الوذغ  

وسذذيارات نيذذل السذذيارات إذا كانذذت ف  لذذأب  و م ذذان قذذأب ملذذأبوت فيذذ  األصذذرؤ اب سذذاف   و اب عاقذذ   و البلذذأبان   وان 
ت ذذذعن الييمذذذ  م دع ذذذ   لذذذد الاذذذع ا ذذذ صرؤ  كمذذذذا ف محذامذذذذات السذذذبامل  ف  اذذذق األمذذذذاكن  وكمذذذذا ف  اذذذق انذذذأبائق 

 ذذد  ذذن  يذذ  الغذذرر  واإلصذذارؤ نذذع  مذذن  ؛ ألن النذذو (7)أب مذذن مارفذذ  ميذذأبار األصذذرؤ  فال ذذ(0)وا دناهذذات  ومهذذع ذلذذه
 البي   أل ا  ي  مناف   فعص   يان ميأبار األصرؤ  لاوال الغرر.

 :: جيوز ااتئجار بيوت اوئمة واملؤذنني منهم 5552ص -
لذ  ف أتص هذا؛ أل ذا  يذ  منذاف   فاشذ ط  ويش ط ف الاع ا  صرؤ  يضا :  ن ت عن مملعك  للم صر   و مذاذو        

فيهذذذا ذلذذذه  كبيذذذع  األ يذذذان  و ليذذذ  فيجذذذع  اسذذذدبجار  يذذذعت اإلمذذذذا  وا ذذذ ذن الذذذه تعقذذذ  مذذذ  ا سذذذجأب ومهعهذذذا  فيجذذذع  
 .(2)اسدبجارها ممن خووت هلم؛ أل م ميل عن من ادها

 :ا  معينا  بعد شرائه: جيوز لليخص أو غريه كالبنك وعد العميل بتأجريه العة أو عقار  5551ص -

                                                 

   والدوعي  من النسخ  ا طبع   م  الاأبؤ.« و مارف   صرت »( ف األصل 1)
 .701  0/700( الشرح ا مد : اإلصارؤ 0)
 ن هذا قعل اجلمهعر  و ن الظاهري   3/237  وذكر ف  أباي  اجملدهأب «ب نالم ف ذله خالفا  »: 12/033  والشرح ال ب  2/12( قال ف ا غين 7)

و اذق السذذل  ذهبذعا إل صذذعا  إصذذارؤ اجملهذعبت  مثذذل  ن ياطذذي الرصذل محذذذار   ذذن يسذيي  ليذذ   و ُيدطذذ   ليذ   نوذذ  مذذذا ياذعو  ليذذ . وينظذذر: 
 .1/23معسع   اإليذا  

( من طرق 150(  و  ع واوو ف ا راسيل )11353  و محأب )2/171(  وممأب  ن انسن كمذا ف نو  الراي  13007 مذا مذا روا   بأبالر اق )  
 د  ن اسدبجار األص  مل  يبع ل   صذر . فهذع ملذأبيث ضذاي   إ ذراهيم مل يسذم    ن محذاو   ن إ راهيم النخاي   ن  يب سايأب  ن النو 

 (.1713وينظر الدلخي  )«.  ن  يب هريرؤ و يب سايأب   و  ملأب ذا»ايأب. و نأب  بأبالر اق: من  يب س
من طريق  يب ملني     ن محذاو   ن إ راهيم  ن األسعو   ن  يب هريرؤ. وهي ظال   للروايذ  السذا ي  الذه هذي  صذح منهذا  5/100وروا  البيهيي 

 سنأبا .
( مذن طريذق شذاب   كال ذذا  ذن محذذاو   ذن إ ذراهيم  ذن  يب سذايأب معقعفذا . وهذع منيطذ   7255والنسذائي ) من طريذق سذ يان  5/707وروا  ا ن  يب شيب  

 كمذا سبق.
 (.1112وقأب صحح   ع  ر   الرواي  ا عقعف  كمذا ف الالل ب ن  يب ملامت )

( قذذال: قلذذت 13002هذذذا مذذذا روا   بذذأبالر اق )هلذذذ  الروايذذ   وي كذذأب  –وهذذع ا ذذن  يب سليمذذذان  –ويظهذذر  ن هذذذا ابخذذدالل سذذبب   ذذأب  ضذذبط محذذذاو 
 .  قال: نام  وملأبث    مرؤ  خرى ومل يبلف    النو للثعرب  مسات محذاوا  ُيأبث  ن إ راهيم  ن  يب سايأب  ن النو 

 (.121( ال داوى الشر ي  ف ا سائل الطبي  لشيخنا  بأبهللا  ن  بأبالرمحن  ن صربين )ي  إ راهيم الشثرب ص 2)

https://telegram.me/almadhagi
https://telegram.me/almadhagi
mailto:dr.almdhgi@gmail.com


 

https://telegram.me/almadhagi                                                               dr.almdhgi@gmail.com   102 

 :: جيوز للبنك وحنوه توكيل العميل يف شراء العقار املعني أو السلعة املعينة اليت وعده بتأجريها له 5551ص -

 :: جيوز بعد متلك البنك للعني أتجريها  ن وعده بتأجريها له ووكله يف شرائها بعقد جديد 5551ص -

 :بته العني املؤجرة عند انتهاء مدة اإلجارة: جيوز أن يعد املؤجر املستأجر هب 5551ص -

ولذع  للشذخ   و ا  سسذ   و ا وذرل )البنذه(  ن ياذأب الاميذل  دذأص    يذارا  ماينذا   و ماذأبات  و سذذيارات  و   
 ب سذذلا   خذذرى ماينذذ    اذذأب تل ذذ  هلذذا  ألنذذ  جمذذرو و ذذأب  كمذذذا لذذع  لذذ   ن يعكذذل هذذذا الاميذذل  شذذراء مذذذا ُيداصذذ  هذذذا 

 ب  نعا  السل  ممذذا هذع مذأبو األوصذال والذثمن  فيشذ يها  ذن وكلذ  رصذاء  ن يذ صر  إاهذا  اذأب مليذا ؤ هذذا الاميل من 
العكيل هلا نيا    نذ   أل ذا وكالذ  جمذروؤ  وكذعن هذذا العكيذل يرصذع  ن يذ صر  هذذ  الاذع ب يضذر  وكذذله كذعن ا شذ ب 

مذذا جمذذرو رصذاء ونيذ   ومل ُيوذذل  سذب  ذلذذه  يذأب أتصذذ   ينذعب  ن يذ صر هذذذ  السذلا  هلذذذا العكيذل ب يضذر  يضذذا ؛ أل 
ولذع   اذأب تلذه ومليذذا ؤ هذذا ا شذ ب للسذلا   ن يد يذذا  لذد أتصذ  هذذذ  السذلا  هلذذا العكيذل فيذذرب   يذأب اإلصذارؤ  ايذذأب 

هذاء  مذأب من ول  ن  يأب العكال  والع أب  كمذا لع   ن ياأب هذا ا ذ صر ا سذدأصر ان يهبذ  هذذ  الاذع ا ذ صرؤ  نذأب اند
 .(1)اإلصارؤ  وي عن هذا الع أب  ايأب من ول

: أن يسللتأجر منللزال  للسللكق فيجعللله ورشللة  اللليت تضللرر ابلعللني املسللتأجرة: مللن اومثلللة املعاصللرة  5553ص -
 :حدادة أو جنارة

: أن يستأجر ايارة حلملل قطلن فيحملل عليهلا اليت تضرر ابلعني املستأجرة: من اومثلة املعاصرة  5553ص -
 :يدا  حد

إذا  مل ف األرض شيبا  خيذال  ضذرر  ضذرر الشذيء الذذب اسذدأصر الاذع مذن  صلذ   كذأن يسذدأصرها لارا ذ        
 ر  فيغره فيها  ال    و يبين فيها  يدا   ومثل   ن يسدأصر  يدا  للس   فيجال  ورش  ملأباوؤ  و جنارؤ  ومثل   يضا  

ها ملأبيأبا   فيج   لي   صذرؤ مثذل مذذا اسذدخأب  هذذ  الاذع فيذ ؛  ن يسدأصر وا    و سيارؤ نمل قطن فيحمل  لي
 ألن األصرؤ ف ميا ل ا ن ا   فديأبر  يأبرها  كمذا لع اسدخأب  الاع من غ  اسدبجار.

 الضمان يف ايارات اوجرة و...::  5559ص -
را ذ  وان ذر وإصذذالح ب ضمذذان  لذد سذائيي سذيارات األصذرؤ وانذافالت و الشذاملنات و السذ ن و ماذأبات الا        

الطرق وماأبات البناء ومهع ذله إذا كانعا اسدأصروها من مالكها مبيأبار من ا ذال يأبفا  كذل واملذأب مذنهم للمذذاله كذل 
يع   و كل شهر  ومهع ذله  فال ضمذان  لد هذا السائق ف انعاوث اله تي  وون ت ريط  و تامأب  و خطذأ ملوذل 

ء الذذب اسذدأصر   كمذذا ب لذ   ليذ  إصذالح  ب فسذاو ُيوذل فيذ  وون تامذأب من   فال ل   لي  إصالح هذذا الشذي
  و تاأب  و ت ريط من ؛  ذا سبق ذكر .

 :: ال ضمان على مستأجر السيارة ملدة طويلة والذي وعد هببتها له، إذا مل يتعد ومل يفرط 5559ص -

                                                 

 .1025  وينظر: مذاسبق ف البي  ف ا سأل  70  00قرارات وتعصيات جمم  ال ي  جبأبؤ ص ( 1)
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 بدذ  الاذع ا ذ صرؤ  اذأب اندهذاء مذأبؤ اإلصذارؤ؛ ألن هذذا  وهذا ان م ينطبق  لد اإلصارؤ الذه و ذأب فيهذا ا ذ صُر ا سذدأصرَ     
 .(1)الع أب ب ي ثر  لد ملييي  اإلصارؤ

 :: نفقات التأمني التعاوين يتحملها املؤجر 5559ص -

وهلذا فإن ن يات الدأمع الدااوي لأبى الشركات اإلسالمي  ف انال  السذا ي  وف ييذ  مسذائل اإلصذارؤ يدحملهذا      
 .(0)ا  صر
 : من اوجري اخلاص:  5555ص -
 الذبوب ضمان  لد األص  ) اراوم  والسائق والطباخ ومهعهم فإذا مل ي رطعا ومل يداأبوا ب ضمان  ليهم      
هذذع اليسذذم األول مذذن  قسذذا  األصذذ   وهذذع األصذذ   هذذذا يذذ صر ن سذذ  مذذأبؤ  اينهذذا فيمذذذا يدلذذ  ف يذذأب  مذذن غذذ  ت ذذريط( 

مبن ادذذ  ف مذذأبؤ ماينذذ   ومذذن هذذذا اليسذذم: اراومذذ  والرا ذذي والسذذائق والطبذذاخ ومهذذعهم  ممذذن ارذذاص  بخدوذذاص ا سذذدأصر 
يامل  ملأبهم لأبى غ   اصرؤ ماين  ف اليذع   و الشذهر  و السذن  ومهذع ذلذه  فهذ بء إذا  خطذأ  ملذأبهم  فدل ذت السذلا  

ر إ ء ف يذأب ارذاو    و تل ذت السذيارؤ ف يأب   و  صا ا  يذ  مل يضذمن  فمذثال  إذا هل ذت ف يذأب الرا ذي شذاؤ  و ان سذ
ذا  ؤب                                     و اليطذذار  و الطذذائرؤ ملذذذال قيذذاوؤ السذذائق هلذذذا  و تايبذذت ومهذذع ذلذذذه مل يغذذر  هذذذ

 .(7)الذب تل   و تاي   إذا مل يدامأب ومل ي رط  ألن   مع  فهع كالعكيل  ن صامل  الامل  فلم يضمن  كا عوَ 

 :: حيرم ترك العمال الذين حتت كفالة اليخص يعملون لدع غريه وأخذ نسبة منهم 5555ص -

هذذذا وإذا اسذذديأب  شذذخ   مذذذاب   و خاومذذ  حتذذت ك الدذذ   لياملذذعا لأبيذذ  اصذذرؤ مل لذذا لذذ   ن يسذذدغل هذذذ  ال  الذذ       
لشهر من كل واملأب مذنهم؛  ذذا   كهم ياملعن و خذ نسب  من كس  كل واملأب منهم   و  خذ ميأبار ماع من ا ذال ف ا

ف ذله من اسدغالل ال  ال  ف  لم ه بء الامذال  و كل  معاهلم  غ  ملق  و ذا في  من ظال   النظا  الذب وضذا  ويل 
 .  (2)األمر للمولح 

ال ضمان عليه فيما  )حجام أو ختان أو طبيب( : من أخذ رزقا  من بيت املال من هؤالء الث ثة 5555ص -
 :إذا أخطأ يظهر

                                                 

 (.1302( ينظر: مذا سبق ف ا سأل  )1)
 .70( قرارات وتعصيات جمم  ال ي  جبأبؤ ص 0)

 لي  إب  ن يداأبى  مذا  أبا ملامذل  ب خالل  نأبهم  ن األص  ليس  ضامن  ذا هله  نأب  ممذا اسد صر»: 220  3/221( قال ف  أباي  اجملدهأب 7)
الطاذذا  والطحذذان  فذذإن مذذذال ا  ضذذمن  مذذذا هلذذه  نذذأب   إب  ن تيذذع   ينذذ   لذذد هالكذذ  مذذن غذذ  سذذبب ... وب خذذالل  ن الوذذنا  ب يضذذمنعن مذذذا مل 

   وف ا سأل  خالل  ن  اق الشافاي .«ييبضعا ف منا هلم
 .12/721فداء ابب اإلصارؤ ( فداوى اللجن  الأبائم  للبحعث الالمي  واإل2)
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فمذذن كذذان  إذا  ذذرل مذنهم ملذذذق ف الوذذنا  ومل جتذذن  يذذأبيهم( (1)) لذذد ملجذذا   و خدذذان  و طبيذذ ضمذذان  )وب(      
ملاذقا  فيمذا يااول  من  مل  ومل خيطئ ف  مل   فحول ضرر  لد من ُيجم   و خيدن   و يااجل   كأن يدا ن اجلرح  

  ألن  مل يدسب  ف هذا الضرر  فال يلامذ  ضمذذان (0)يا   هل الالمفيدسب  ف وفات   فال ضمذان  لد واملأب منهم إب
 .(7)مذا مل يدسب  في   وألن سراي  ا ذاذون في  ب ضمذان فيها  كسراي  انأب  فإن  ب ضمذان فيها اببت اق

ح خطذأ  فيدسذب  ذلذه  مذا من كان ملاذقا   ول ن   خطأ ف  مل   كأن يايأب اراتن  و انذاصم  و الطبيذ  ف ميذأبار اجلذر  
 .  (3)؛ ألن اإلتالل يسدعب  مأب  وخط  (2)ف وفاؤ ا ريق  و تاطل  اق  صااء صسأب   فيضمن  نأب يهعر  هل الالم

مذن تطبذ  ومل » نذ  قذال:     ذذا روى  هذل السذنن  ذن النذو (5) مذا غ  اناذق فيضمن إذا  خطذأ إبيذذا   هذل الالذم  
 .(3)«يالم من  ط  قبل ذله فهع ضامن

 :: يدخل يف اوجري امليرتك: امليكانيك  والكهرابئ  والسباك وحنوهم 5551ص -

هذذا هذع اليسذم الثذاي مذن  )وارياط ومهع ذا ممن يسديبل الامل مذذا تلذ   املذ ( (2))ويضمن اليوار( وهع ا طرِّ      
من ادذ   فهذع يوذلح   مذذال النذاه   قسا  األص   وهع األص  ا شذ ج؛ ألنذ  يامذل ألكثذر مذن شذخ   فيشذ كعن ف

اصرؤ ماين  ميطع    ومنهم اليوار وارياط وانذأباو والنجذار  والبنذاء  وا ي ذاني ي  وال هرابئذي  والسذباج  ومهذعهم   
كذذل هذذ بء إذا  مذذل  ملذذأبهم ف سذذلا  شذذخ  ليوذذلحها اصذذرؤ ماينذذ   فأخطذذأ ف  ملذذ   فدل ذذت السذذلا   و  صذذا ا 

                                                 

هذ بء الثالثذ   صذذراء  ذامعن مذن وصذ   خاصذذعن مذن وصذ  آخذر  فذذإن  تيذت  ذم إل البيذذت (: »10/32( قذال ف الشذرح ا مدذ  )ط وار ا ذذن اجلذع ب 1)
خذاص ب ياملذعن    فهم من األص  ا ش ج  ل نهم ف الغال  ياملعن  مل كل مسدأصر ف  مذن«فإ م يشبهعن اراص  وم  ذله هم  امعن

 غ   ما   ف يهم شب  من هذا العص  ابألص  اراص. 

 .3/170(  او ا ااو: الط  0)
 ( ا رص  السا ق.7)
  ملاشذي  الانيذرب  لذد الذروض 3/23( وهذا فيمذا إذا كانعا ياملعن اصر   مذذا لذع كذان  ملذأبهم مدرب ذا   فذال ضمذذان  ليذ ؛ ألنذ   مذع مذق. ينظذر: الدجريذأب 2)

   ومثل  فيمذا يظهر من أيخذ من األطباء  و غ هم ر قا  من  يت ا ذال  ألن  مل أيخذ من ا ريق  صرؤ.0/702  ا ر 
ألن ضمذان األن س واألمعال ب يش ط في  اليوأب  وهلذا لذ  الضمذذان  لذد اجملنذعن إذا  تلذ  ا ذذال وإذا  تلذ  »: 0/737( قال ف الشرح ا مد  3)

(  وا ن 12030-12022   نأب  بأبالر اق )–رضي هللا  نهمذا–و مذا مذا روب  ن  مر و لي «. الن س؛ إب  ن  مأب  خطأالبهيم  وإذا  تل  
  5/100  سنن البيهيي 2/20فلم يثبت  نهمذا  كمذا صا   ذله اإلمذا  الشافاي وغ  . ينظر: األ   025  023  103  5/105 يب شيب  

 مل  لد من فرط منهم.(  و لد فرض ثبعت  ُي1700الدلخي  )
 (.3/170   او ا ااو )الط  5/732( ماامل السنن 5)
( مذذذن طريذذذق ا ذذذن صذذذريج   ذذذن  مذذذرو  ذذذن 7255(  وا ذذذن مذذذذاص  )2225  2223(  والنسذذذائي ف اليسذذذام  )2325( روا    ذذذع واوو ف الذذذأبات )3)

 ( من طريق آخر.2323شاي    ن   ي    ن صأب . وروا    ع واوو )
 ينيش الثياب واليلنسعؤ  مث يأبقها  لد سنأبان  فيأب تدخرق الثياب  و تدماق. ( وهع الذب2)
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  لامذ  ضمذذا ا ف ذلذه كلذ ؛ ألن اإلتذالل يسذدعب فيذ  الامذأب (1) ملذ  فيهذا ولذع مل خيطذئ  ي    و  صا ا ذله  نذأب
وارطذذأ  فحيذذعق اآلوميذذذع لذذ  ضمذذذذا ا  ذذن تسذذذب  ف تل هذذا  و  يبهذذا  وألن األصذذذ  ا شذذ ج قذذذبق الاذذع  ن ادذذذ   

 ف ان ضامنا  هلا  كا سدا .
ضذذمن إب إذا تامذذأب  و  خطذذأ  و فذذرط  ألنذذ  قذذأب قذذبق الاذذع وذهذذ   اذذق  هذذل الالذذم إل  ن األصذذ  ا شذذ ج ب ي 

إبذن ا ذذاله   ن ادذ   وهذذي إقامذ  الامذل لذذ  فيهذا  فيذأب   ليهذذا يذأب  مذذان   ب يذذأب خيانذ   فذال يضذذمن  كذا عوَ   واألصذذ  
   وهذا هع األقرب.(0)اراص  و امل ا ضار  

األصذ  ا شذ ج ب ضمذذان  لذد واملذأب مذنهم إب إذا و لي  فإن الوحيح  ن يي  من سذبق ذكذرهم ممذن يذأبخل ف   
 تامأب  و فرط  و  خطأ. 

 :: اإلجيار املنته  ابلتمليك 5552ص -
 وهنا مسألدان مهمدان حتسن اإلشارؤ إليهمذا ف خدا  ال ال   لد اإلصارؤ  و ذا:  
صعر :  ن يسذدلم  ملذأب ا دااقذأبين  ينذا   ا سأل  األول: مذا صأب ف هذا الاور من اإللار ا ندهي ابلدمليه  و شهر    

  وإن  جذا  ذن سذأباو  اذق األقسذاط (7)آلخر يند    ا  اعض  لذد  قسذاط  ويدمل هذا  نهايذ  سذأباو هذذ  األقسذاط
  وقأب ذه  يهعر مذن ت لذم  ذن مل مهذا (2)اسدحق ا ذاله األقساط السا ي   واسدحق اس صا  الاع ا ايعو  ليها

إل حترميهذذا  و ر ى  اضذذهم صعا هذذا؛ و للذذعا لذذذله ان األصذذل ف الايذذعو الوذذح  واجلذذعا     مذذن  هذذل الالذذم ا ااصذذرين

                                                 

سب  ريح ( كأن تاثر الأبا   اله فعقها السلا   فدسيط السلا   فددل    و ُي ق ا  ان الذب في  السلا   فدح ق   و يدل  الثعب  نأب الغسال  1)
و تسذرق السذيارؤ مذن ورشذ  مي ذاني ي  و كهرابئذي   و حتذ ق  قلذ  سذيارات  و  قلذ  محلد  وقت نشر    و  سب   طل ف الغسال  ومهع ذلذه   

  ضائ   فيح ق مذا  ليها من سيارات  و  ضائ   وغ  ذله.
جريذأب ( ينظر: مذذا سذبق  نذأب ال ذال   لذد الااريذ   وكذال  ا ذن رشذأب الذذب سذبق قريبذا   نذأب ال ذال   لذد ضمذذان الطبيذ  وانجذا  واردذان  وينظذر: الد0)

 .7/015  السيل اجلرار 25  3/23
فال   –كمذا سبق الدمثيل لذله ف اناشي  السا ي –و لد هذا اليعل فمذا ملول وقت  مل األص  ا ش ج وون تامأب من   و ت ريط  و خطء  

: ب يضذذذمن إذا كذذذان غذذذ  وذكذذذر الياضذذذي  يضذذذا  ف تضذذذمين  ثذذذالث رواات: الضمذذذذان  و أبمذذذ   والثالثذذذ »: 12/230يضذذذمن . قذذذال ف اإلنوذذذال 
 «.مسدطا   كالق  ومهع . قلت: وهذا قعب

السذلا  الذه سذد عن  ليهذا (  مذا اش اط  ن يأبف  ا سدأصر انا  ف  اي  مأبؤ اإلصذارؤ  فهذع  يذ  مذر  وب وصذ  لدوذحيح ؛  ذذا فيذ  مذن الغذرر  ألنذ  ب تاذرل ملذال 7)
  نأب اندهاء اإلصارؤ.

ويطليهذا  اضذهم  لذد صذعر  خذرى  منهذذا:  ن يسذدلم  ملذأب ا دااقذأبين  ينذا  آلخذر يند ذ   ذذا  -كمذذا سذبق-هلذذ  ا سذأل   ( هذذ  هذي الوذعرؤ ا شذهعرؤ2)
 اعض  لد  قساط يدمل ها  نهاي  سذأباو األقسذاط  وت ذعن ف ضمذذان   فذإذا  جذا  ذن سذأباو  اذق األقسذاط اسذدعفيت  ييذ  األقسذاط مذن اذن 

ا  مندهيا  ابلدمليه  وإمنذا هع  ي  ابلديسيط م  رهن ا بي   وب إش ال ف صعا  هذا الداامل. كمذا يطليهذا تله الاع  وهذا ف مليييد  ليس إلار 
آخرون  لد مذا إذا  خذ  ملأبهم سلا  آلخر  لد  ن يأبف  انها ميسطا  ميدله من تله الاع  نأب وف  كل قسط صاء  من تله الاع  فهذا  ي  

«  يذأب اإلصذارؤ ا ندهذي ابلدمليذذه»الل  ذع  هذل الالذم  ولذيس مذذن اإللذار ا ندهذي ابلدمليذه. ينظذر: رسذال  مالذق  شذرط مسذديبل  وف صذعا   خذ
 .13  12للأبكدعر ساأب الشثرب ص 
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  قذذالعا: فيلحذذق الذذثمن ف  يذذأب اإلصذذارؤ ا ندهذذي ابلدمليذذه ابليسذذط األول (1)كمذذذا قاسذذعا هذذذ  ا ااملذذ   لذذد  يذذ  الار ذذعن
 .(0)ف  ي  الار عن

                                                 

 ( 1030( سبق ذكر الأبليل  لد صح   ي  الار عن ف آخر البيع   ف ا سأل  )1)
  اجملمذذع  ف ابقدوذذاو 300-1/710  ف جملذذ  جممذذ  ال يذذ   الاذذأبو الثذذاي  شذذر (  ينظذذر: جممع ذذ  حبذذعث وقذذرار جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ ف هذذذ  ا سذذأل0)

  اإلصارؤ ا ندهي  ابلدمليه رالأب انذاف  وقذأب رصذح جملذس هيبذ  كبذار الالمذذاء اب مل ذ  وجملذس 222-207اإلسالمي للأبكدعر رفيق ا ورب ص 
للأبكدعر ساأب الشثرب  وقذأب اخدذار «  يأب اإلصارؤ ا ندهي ابلدمليه » نظر: رسال  جمم  ال ي  جبأبؤ ابألغلبي  ل ل منهمذا ا ن  من هذا الايأب  وي

األصذذل ف هذذذا الايذذأب اجلذذعا   واقذذ ان الايذذأب  شذذروط فاسذذأبؤ  وم سذذأبؤ  مذذر مسذذديل يسدحسذذن »اليذذعل ابجلذذعا   وصذذاء ف آخذذر هذذذ  الرسذذال  قعلذذ : 
 وراسد   لد ملأبؤ  ومن  ول  اجلعا  مذا أييت: 

 لشروط والايعو الوح  واجلعا   م   أب  وروو وليل صحيح  لد من  هذا الايأب. ن األصل ف ا-1
 قياه هذا الايأب  لد  ي  الار عن  ويدضح الشب   ينهمذا من األوص  اآلتي :-0

 كل منهمذا مالق  لد شرط مسديبل.- 
 وكل منهمذا يسدحق البائ  في  قسطا من الثمن  نأب  أب  إمضاء البي .-ب
أب اجلأبيذأب ) يذأب اإلصذارؤ ا ندهذذي ابلدمليذه(  ول ابجلذعا  مذن  يذ  الار ذعن  وذلذه  نذذ   نذأب  ذأب  إمضذاء الايذأب ف  يذ  الار ذذعن  ذل إن هذذا الايذ-م

لذه يسدحق البائ   اق مذال ا ش ب  ال ميا ل يسد يأب من  ا ش ب مباشرؤ  خبالل هذا الايأب اجلأبيأب الذب ياعو  لد ا ش ب في  ن   وهع ت
 ي . اق من ا  ا ب

  ن وق  الايعو والدورفات  لد  معر خارص   نها ل  شعاهأب  أبيأبؤ ف الشر   وقأب  خذ فيهاء كل مذه   طرل منها.-7
  ن الوعاب صح  تاليق الدورفات  لد  معر مسديبل   كمذا سبق تيرير  ف سياق األول .-2

 يأب  لد ملس  هذا ال صيح: وإذا تيرر اخديار الر ب السا ق فأذكر هنا  اق األمل ا  الاام  هلذا الا
  نأب سأباو ا ش ب جلمي  األقساط ف  وقا ا ا ثبد  ف الايأب ينديل مله ا بي  للمش ب.-1
  نأب  أب  السأباو بينديل ا له ل .-0
 ديل إل ا ش ب من ملع الايأب.ا له  ع الايأب وتذا  السأباو مرا د  فيح م  لي  ا دأباء ان  ف مل م البائ   فإذا مت السأباو ندبع  ن ا له ان-7
 ه.يأب ا ش ب  ع الايأب والسأباو يأب  مع ب يضمن إب إذا تاأبى  و فرط  فإذا  مت سأباو األقساط تبينا  ن يأب   ع هذين العقدع يأب مذال-2
 إذا تل ت السلا  قبل تذا  السأباو  غ  ت ريط من ا سدأصر وب تاأب من  فإ ا تدل  ف مله ا  صر.-3
 لع  اخدالل األصرؤ  ع  مذان وآخر وب يش ط ف األصرؤ  ن تذاثل  صرؤ ا ثل وبتيار ا.-5
 ب لع  وض  وفا   ول إب إذا صالت  صرؤ الامن األول.-3
 إذا  تل  ا ش ب السلا   داأب  و  د ريط خ   ع سأباو  يي  األقساط  و ع ضمذا ا  ييمدها ملع الدل .-2
 يعو  لي  ومنذاه  ا دول وا ن ول ة   للمايعو  لي   من مليث الضمذان وا ذاله ومهع ذله من األمل ا . اوؤ ا ا-0

سذم للمسدأصر انق ف فسد الايأب  شرط  ن يلدا   أبف  كامل األصرؤ  ن ا أبؤ السا ي  إلرصذا  السذلا   وبلذع  فذرض  ب مبذالف إضذافي   ليذ  اب-10
 تاعيق  و غ  .

 لال للبائ  اريار ف إ اء هذا الايأب.ب يوح  ن -11
ف الارل  يطال  ا سدأصر ابلن ي   لد السلا  ملسبمذا صرت الااوؤ ان ي عن مطالبا  ابلن ي   ليها ف اإلصارؤ  ويطال  ا  صر ابلن ي  ا اداوؤ-10

 من  مثال   لد السلا  ا  صرؤ.
« لسذلا   ألنذذ  مذن شذرط  يذأب ف  يذذأب  وُيذق للمذ صر إصذراء  يذذأب الدذأمع الداذاوي  لذد السذذلا بلذع  إلذاا  ا سذدأصر إبصذراء  يذذأب الدذأمع  لذد ا-17

 اندهد م  اخدوار وتورل يس .
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مسذذأل  -إل الد وذذيل ف هذذذ  ا سذذأل   -مذذ  ال يذذ  جبذذأبؤوهذذع مذذا تعصذذل إليذذ  جم-وذهذذ  آخذذرون مذذن  هذذل الالذذم      
فمناذعا مذن  اذق صذعر هذذ  ا ااملذ   ومنهذا الوذعرؤ السذا ي   و صذا وا صذعرا   خذرى  منهذا:  -اإللار ا ندهي ابلدمليه

ليذ  وقذت  ن ياأب ا  صر ا سدأصر  ن يبيا  هذ  السذلا   اذأب اندهذاء مذأبؤ اإلصذارؤ ا د ذق  ليهذا  ينهمذا   سذار يد يذان  
البيذ   ومنهذذا:  ن ياذذأب  ا ذ صر  ن يهبذذ  هذذذ  السذلا   اذذأب اندهذذاء مذأبؤ اإلصذذارؤ ا د ذذق  ليهذا  ينهمذذا  وهذذذا قذعل لذذ  قذذعؤ  

 وكأن  األقرب ف هذ  ا سأل   وقأب  ملت    كث  من اهليبات الشر ي  ف ا وارل وا  سسات الدجاري .
 :ت متثل منفعة عني مؤجرة: النوع اوول من صكوك التأجري: اندا 5554ص -

 :: النوع الثاين من صكوك التأجري: اندات متثل ملكية االنتفاع سعيان موصوفة يف الذمة 5554ص -
  ولذذ  صذذعر كثذذ ؤ  «سذذنأبات الدذذأص » و « صذذ عج الدذذأص »ا سذذأل  الثانيذذ : مذذذا صذذأب ف هذذذا الاوذذر ممذذذا يسذذمد       

-يسذمد صذ ا  -ها   دا   سنأب ميثل من ا  هذ  الاع مأبؤ هذ  اإلصذارؤ منها:  ن ييع  مذاله  ع م صرؤ  و مسدأصر 
  ويبذع ف هذذا السذذنأب  مل ذا  تليذذه هذذ  ا ن اذ   كمذذأبؤ ابند ذا  وطرييدذذ  وقيمدذ   وغ هذا مذذن الشذروط واألمل ذذا  مث 

سذنأبات   و يطرملهذا يبي  هذا السنأب   و ييع   ديسيم هذ  ا ن ا  إل  قسا   ولال ل ل قسم سذنأبا   مث يبيذ  هذذ  ال
  ومنهذذا:  ن تيذذع  صهذذ   طذذرح صذذ عج تثذذل مل يذذ  ابند ذذا  ا يذذان معصذذعف  ف الذمذذ   كامذذذارؤ  و شذذب    (1)لالكددذذاب

  وتبذذع ف هذذذ  الوذذ عج ت اصذذيل هذذذ  ا ن اذذ  والاذذع مذذل ابند ذذا  (0)كهذذرابء  و طذذائرؤ  و قطذذار  و ابخذذرؤ  و غ هذذا
  و اي  وشروط هذا ابند ا   مث تيع  هذ  اجله  اببسد اوؤ من قيم  هذ  السذنأبات وص ا  وقييا   ومأبؤ ابند ا   أباي

ف شراء هذ  الاع  لد عن مل ا  هلا  مث تسذلمها  ذن اسذدأصرها  و ت نذ  مذن ابند ذا   ذا مذأبؤ اإلصذارؤ  وتيذع   دع يذ  
 .(7)هذ  اإلصارؤ  لد مالج هذ  الو عج  و السنأبات

                                                 

ملوذ  ( ومثال :  ن ييع  مذاله  مذارؤ س ني  كب ؤ  تشدمل  لد مذائ  وملأبؤ س ني   فييسم ابند ا    ل وملأبؤ إل مخسع ملو  مثال   تثل كل 1)
هذذذ  العملذذأبؤ السذذ ني   ذذأبؤ  سذذبع  مذذن كذذل  ذذا   فيدحوذذل مذذن ذلذذه مخسذذ  آبل صذذه  ميثذذل كذذل واملذذأب منهذذا سذذ   وملذذأبؤ  منهذذا من اذذ  سذذ  

 س ني  ماين  من هذ  الامذارؤ   أبؤ  سبع  من كل  ا   أبؤ  شرين  امذا  مث يبي  هذ  الو عج  فيبي  كل صه  ييم  ماين .
سنأبات اثل الاع ومن ادها  مث يبي  هذ  السنأبات  وملييي  هذذا الايذأب  نذ   يذ  جلذاء مشذا  و اق مذال ي  اق األ يان ا  صرؤ قأب ييع  جبال 

« صذذ عج اإلصذذارؤ » مذذن الاذذع مذذ  من ادذذ   فذذإطالق اسذذم صذذ عج الدذذأص   لذذد هذذذ  الوذذعرؤ إمنذذذا هذذع مذذن ابب الدجذذع  والدغليذذ . ينظذذر: رسذذال  
 (.107  123اهأب الاايل لليضاء ابلراض ص نامأب  ن ملسن م ؤ )حبث ت ميلي لرسال  ا ذاصسد  اب 

 ( قذأب تسذذدامل هذذ  الطرييذذ   اذق ان عمذذذات لدمعيذذل إنشذاء  اذذق مشذاري  البنيذذ  الدحديذ   كدابيذذأب طريذذق  و إنشذاء مطذذار  و مطذ  كهذذرابء  و سذذ  0)
رو   اذأب اندهائذ   مث تيذع   بياهذا  و طرملهذا ملأبيأبي   و شب   ميا   و مينذاء  و غ هذا مذن  ناصذر البنيذ  الدحديذ   فدضذ  سذنأبات لدذأص  هذذا ا شذ

ذ لالكدداب  و اأب اندهاء هذا ا شرو  أتخذ  لي  إلارات وضرائ  ممن يسد يأب من    و ت صر   لد شرك   و م سس  لدشغيل   وهذي  ذأبورها أتخذ
هذذذ  الايذذعو يظهذذر  نذذ  خيدلذذ  حبسذذ  ضذرائ  وإلذذارات ممذذن يسذذدخأبمها  مث تيذذع   دع يذذ  هذذ  األصذذرؤ  لذذد مذذذال ي هذذذ  السذذنأبات  ومل ذذم مثذل 

 شر ي  هذا الامل ف  صل  من صه  صعا   خذ الضريب   و األصرؤ  لي . 
عا هذا  ( وهذا من مل ي  مناف  األ يان ا عصعف  ف الذم   وقأب اخدل   هل الالم ف صعا  إصذارؤ  ذع معصذعف  ف الذمذ   واجلمهذعر  لذد اليذعل جب7)

ليم قيم  اإلصارؤ ف جملس الايأب  ومثال هذ  ا سأل  هنا:  ن تيع  شرك  من شركات الدمعيذل والدطذعير الايذارب وقأب اش ط  اق من  صا ها تس
 ف ابلدخطيط إلنشاء وملأبات س ني  معصعف  وص ا  وقييا   مث تيع   دمثيل مل ي  ابند ا   س   هذ  العملأبات الس ني  ا عصعف  وص ا  وقييا  

 رملها لالكدداب الاا   وتبع فيها مأبؤ ابند ا  وةريد ا دأبائ  واندهائ  ومهع ذله من الد ويالت ا هم .ص عج مدساوي  الييم   وتط
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 :وك التأجري املستكملة ليروط اإلجارة الصحيحة: جيوز بيع صك 5515ص -

 :: جيوز للميرتين ِذه الصكوك بيعها 5515ص -

ومل ذذذم  يذذذ  هذذذذ  الوذذذ عج  و السذذذنأبات  ن ذلذذذه صذذذائا إذا اسذذذد مل الايذذذأب شذذذروط اإلصذذذارؤ الوذذذحيح   ولذذذع   
يذأب إصذارؤ مذن مذذاله الاذع للمش ين هلذ  الو عج  ياها؛ ألن األصل ف الايعو انل  وألن مليييذ  هذذا الايذأب  نذ   

 .(1) و مسدأصرها
 كتاب الوقف

 :: من أمثلة اليرط املباح: الوقف على امل عب الرايضية 5515ص -

 :: من أمثلة اليرط املباح: الوقف على تنظيم اولعاب الرايضية 5515ص -

  ن هذذذا الشذذرط  مذذا إن كذذان العاقذذ  قذذأب اشذذ ط  ن يوذذرل ف موذذرل مبذذاح  فيذذأب ذهذذ  يهذذعر  هذذل الالذذم إل  
 .(0)ابطل؛ ألن العق  إمنا شر  ليديرب    إل هللا تاال  وهذا غ  معصعو ف هذا العق 

ومذذن  مثلذذ  ذلذذه:  ن يشذذ ط العاقذذ   ن يوذذرل ريذذ  وق ذذ   لذذد إنشذذاء ا ال ذذ  الراضذذي    و  لذذد ن يذذات تنظذذيم  
 .(7)األلااب الراضي   ومهع ذله

 كتاب الفرائض

 :املرياث: أاهم اليركات واندات املقارضة: يدخل يف  5599ص -

 :: ييمل اإلرث: احلقوق املعنوية كحق التأليف وحق االخرتاع 5599ص -

 :: رواتب التقاعد والعوائد السنوية من بيت املال تكون حبسب النظام املراوم ِا 5599ص -

وغ  ا. كما يشمل انيعق ا انعيذ    (2)وا  اث يشمل األمعال من نيعو و يار و سهم شركات وسنأبات ميارض     
 .(0)  وملق الدألي   وملق ابخ ا   ومهع ذله(1)كحق الش ا 

                                                 

حبعث  ن ( ينظر: جممع   حبعث  ن اإللار ا ندهي ابلدمليه وص عج اإلصارؤ مبجل  جمم  ال ي  جبأبؤ )الاأبو الثاي  شر  اجلاء األول(  وجممع   1)
  ال يذذ   يضذذا  )الاذذأبو ارذذامس  شذذر  اجلذذاء الثذذاي(  وقذذرار جممذذ  ال يذذ  إبصذذا ؤ هذذذا الداامذذل ف الاذذأبو ارذذامس  شذذر صذذ عج الدذذأص  مبجلذذ  جممذذ

 نامأب  ن ملسن م ؤ )حبث ت ميلي لرسال  ا ذاصسد  اب اهأب الاايل لليضاء ابلراض(.« ص عج اإلصارؤ»  و رسال  1/700-711
  0/331  وذه   اق  هل الالم إل صعا  هذا الشرط  قال ف الشرح ا مدذ  2/130  ا عقاع   ا ال30 -71/00( ينظر: جممع  ال داوى 0)

إن كان  لد صه   ام  فإن  يش ط  ن ي عن  لذد  ذر  وإن كذان  لذد ماذعَّ فإنذ  ب يشذ ط  ن ي ذعن » نأب كالم   لد مورل العق :  337
ب   ال ذرؤ ب يوذح  ألنذ  صهذ   وب ذأب  ن ي ذعن  لذد  ذر  وهذذا لذيس  ذرب. ولذع  لد  ر  ول ن يش ط  ن ب ي عن  لد إمث. فإذا وق   لد 

وقذ   لذذد فذذالن اليهذعوب الذذذب ياذذيش  يننذا  ولذذيس  يننذذا و ينذ  ملذذرب  وكذذان لذذ   هذأب  فإنذذ  يوذذح  ألنذ   لذذد ماذذع  ويوذح  يضذذا   لذذد نوذذراي 
ومل يوذأبق  ليذ   نذ   مذل  مذال  لذيس  ليذ   مذر هللا ورسذعل   ألن هللا قذأب ماع  ألن هذا ممن مل ين   ن  ر   فالعاق  مل يرت ذ  مذا  ذد هللا  نذ   

 «. ذن ف ذله
 مر ف ابب السبق  يان مل م ممارس  راض  كرؤ اليأب  ومهعها. (7)
 (.1215( ينظر: قرار جمم  ال ي  جبأبؤ  ن سنأبات اليراض  والذب سبق نيل  ف الشرك   مسأل  )2)
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 ابب العصبات

 :: إن أمكن حتديد نوع اخلنثى بتحليل بول أو مين أو بعملية جراحيلة حتديدا  قاطعلا  عمل بذلك 5523ص -

  فذذإن كذذان يرصذذذد (7)يذذ   لميذذ  ملأبيثذذ  حتأبيذذذأبا  قاطاذذا  إن مل مي ذذن حتأبيذذأب ملالذذ   دحليذذل  علذذذ   و ومذذ   و اب طري      
  طي هع ومن ما  الييع  ووق  الباقي مل  يبلف فيظهر في   المذات الرصذال  مذن  –وهع الوغ –ان شال ملال  

نبذذات نيذذ    و خذذروم ا ذذين مذذن ذكذذر    و  المذذات النسذذاء مذذن انذذيق ومهذذع   فذذإن تبينذذت ملالذذ   شذذيء ممذذا ذكذذر  و 
و  امليذ  صرامليذ    و  م ذن مارفذ  ذلذه اب طرييذ  مذن الطذرق الالميذ  انأبيثذ  الذه حتذأبو ملالذ  حتأبيذأبا   دحليل منيذ   

)فهذذع قاطاذذا   مذذل  ذذا  وإن يذذبس مذذن ذلذذه مبعتذذ   و  اذذأب  اليذذأبرؤ  لذذد تبذذعُّ ملالذذ  اب  المذذ   و  مليذذ   اذذأب  لعغذذ  
 ص  الدسعي   ع مل مهما.ألن ملالدي  تساوة  فع  مش ل ل  نو  م اث ذكر  ونو  م اث  نثد(

 
 ابب موانع اإلرث

: السائق إذا توىف معه مورث له يف حادث ايارة أو غريها وكان احلادث خطأ والسائق غري متهم  5532ص -
 :ورثه

إذا كذذان اليدذذل خطذذأ  والياتذذل غذذ  مذذدهم انذذ  قدلذذ  اسذذداجاب  لذذإلرث  فالوذذحيح  نذذ  يذذرث مذذن مالذذ   لامذذع  األولذذ   
يث األقارب من معرثيهم  وليس هناج وليل صحيح يادمأب  لي  ف مناهم من اإلرث واوذ   ذ   ولذ  الأبال   لد تعر 

 .(3)   ما الأبي  اله يأبفاها الياتل خطأ  فأي   هل الالم  ن  ب يرث منها(2)ا  اث
اوث خطأ   ومل ي ن و لي  فإن السائق إذا تعف ما  معرث ل  ف ملاوث سيارؤ  و قطار  و طائرؤ  و غ ها  و كان ان

 .(5)هذا السائق مدهما   داجل  معت معرث   فإن  يرث 

                                                                                                                                                                               

نويب   ومل يالم معرثهم ابلبي    و مل يدم ن من الش ا   رض  الشأبيأب  ومهع ذله  فللعرث  ملق الش ا   اأب وفاؤ ( كأن ي عن شريه معرثهم اب  1)
 .5/071معرثهم. وينظر: طرح الدثري  

 (1023( ينظر ف هذ  انيعق ما سبق ف  ول البي   ف ا سأل  )0)
اله تورل للشخ  وتورل  اأب وفات  « الشره »لسنعي  من  يت ا ال  و ما يسمد  ما روات  الديا أب اله جترب  اأب وفاؤ ا ع    والاعائأب ا 

 -0/023فهذذذ  الوذذحيح  نذذ  حبسذذ  مذذا ر ى ويل األمذذر فيهذذا   ب حبسذذ  النظذذا  ا رسذذع  هلذذذ  األشذذياء. ينظذذر: فدذذاوى الشذذيد ممذذأب  ذذن إ ذذراهيم 
030. 

 .0/25( الشرح ا مد  7)

  و لي  فلع وصأبت قرين  قعي  ت يأب  ن  قوأب قدل  110  0/100  الشرح ا مد  227  07/220  الدمهيأب 1/022( ينظر: اإلقنا  ب ن ا نذر 2)
  و تسب  ف ذله ليداجل اإلرث من  من إرث   ولع كانت هذ  اليرين  ب تيعى  لد إلاب اليواص  و الأبي  ا غلظ .

 ينظر: الداليق السا ق  نأب ذكر اإليا   لد اليدل الامأب.  و 1/22   مل ا  اليرآن للجواص 1/022( اإلقنا  ب ن ا نذر 3)

هذذ ابألكثريذ   وينظذر: حبذث  1200/ 5/ 10  ف 011( وهذا ما  ف   ذ  وقذرر  جملذس هيبذ  كبذار الالمذاء اب مل ذ  الار يذ  السذاعوي  ف قذرار  رقذم 5)
 . 120  130ص  71الأبكدعر  بأبالاايا ارطي   ن ملعاوث السيارات ا نشعر مبجل  الاأبل:  أبو 

https://telegram.me/almadhagi
https://telegram.me/almadhagi
mailto:dr.almdhgi@gmail.com


 

https://telegram.me/almadhagi                                                               dr.almdhgi@gmail.com   170 

 
 ابب مسائل شىت

 :: ينبغ  أن تكون مدة انتظار املفقود يف هذا العصر أقصر  ا كانت من قبل ذلك 5539ص -

ؤ ابندظذذار وممذذا ينبغذذي  ن يدنبذذ  لذذ   نذذ  إذا كذذان املدمذذال هالكذذ   قذذعى ينبغذذي  ن ت ذذعن مذذأبؤ اندظذذار الاوصذذ  ومذذأب   
 .(1)ليسم  مال   لد ورثد   قور  وهلذا كان سايأب  ن ا سي  يرى  ن  من فيأب ف اليدال ت    امر ت  سن  فيط

ولذذذله فإنذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب تذذعافرت فيذذ  وسذذائل ابتوذذال  وتاذذأبوت طذذرق البحذذث  ذذن ا  يذذعوين  و صذذبح      
مذذأبؤ ابندظذذار ف ييذذ  األملذذعال  قوذذر ممذذا كانذذت قبذذل ذلذذه  الاذذامل مذذن  صذذل ذلذذه كأنذذ   لذذأب واملذذأب ينبغذذي  ن ت ذذعن 

وينبغي لليضاؤ  ن ي عن نظرهم ف مأبؤ اندظار ا  يعو حبسذ  ملذال ا  يذعو والظذرول احمليطذ    يذأب   و حبسذ  البلذأب 
 والامان الذين فيأب فيهما  ومهع ذله.

 :اه من الورثة: إذا ثبت النسب عن طريق البصمات الوراثية قدم على نف  من نف 5542ص -

إذا وصذذأب اخذذدالل  ذذع فوذذيل  الذذأب  ا يذذر  ذذ  وو  مذذن نسذذ  إليذذ  يسذذدحيل ماذذ   ن ي ذذعن ا نذذا  لذذ  مل يثبذذت نسذذب       
 وابألخ  إذا مل يير    رصالن  و رصل وامر ةن

ا دذعأ   هذا ومما ينبغي  ن يالم  ن  إذا وصأب وليل قاط   ن طريذق البوذمات العراثيذ  يثبذت قرا ذ  هذذا ا يذر  ذ  مذن 
فذذإن ذلذذه ييذذأب   لذذد ن ذذي مذذن ن ذذا  مذذن العرثذذ   ويثبذذت  ذذ  نسذذب  وإرثذذ   و نذذ  إذا وصذذأب اخذذدالل  ذذع فوذذيل  و  هذذذا 
الشخ  و ع من نس  إلي  مما يسدحيل ما   ن ي عن ا نا  ل   فإن  ب يثبت نسب  إلي   وب يرث من   وابألخ  إذا 

 .(0)مل يير   رصالن  و رصل وامر ةن

 
 نكاحكتاب ال

 :: ال جيوز للرجل أو املرأة تعاط  ع ج يقطع اليهوة 5119ص -

 :ها إذا كان يف ذلك مصلحةففوز للرجل واملرأة تعاط  ع ج خي: جي 5119ص -

                                                 

إذا فيأب ف الو  تر وذت سذن   وإذا  »( إبسناو صحيح  ل ظ: 10705  وسنأب  ملسن  وروا   بأبالر اق )072  2/073( روا  ا ن  يب شيب  1)
ينظذذر: و ذذذا قذذال مالذذه ف روايذذ   نذذ   وقذذال ف روايذذ   خذذرى: يندظذذر يسذذ ا  قذذأبر مذذا يرصذذ  ارذذارم وا نهذذا . «. فيذذأب ف غذذ  الوذذ  فذذأر   سذذنع

 ن  ينبغي  ن تيأبر ا ذأبؤ ف كذل األملذعال حبسذ  ملذال ا  يذعو وملذال البلذأب  0/00  ورصح شيخنا ف الشرح ا مد  5/173ابسدذكار: الطالق 
الذذذب هذذع فيذذ   ومذذال إل مهذذع هذذذا شذذيخنا  بذذأبهللا  ذذن  بذذأبالرمحن  ذذن صذذربين  نذذأب شذذرمل  للاذذأبؤ شذذرح الامذذأبؤ ف  اذذق وروسذذ   وينظذذر: جممذذع  

   م  مروا امر ؤ ا  يعو  ن ت     ر   سنع  مث تادأب  أبؤ العفاؤ. 33 -37/ 0  إ ال  ا عقاع 70/22ال داوى 

 (.0030(  وا سأل  )0030( ينظر: ما أييت ف آخر ابب اللاان ف ا سأل  )0)
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 نذذ  ب لذذع  للرصذذل  و ا ذذر ؤ  ن يداذذاطد  الصذذا  ييطذذ  شذذهعؤ الن ذذاح؛ نذذأبيثي سذذاأب و نذذس  وممذذا ُيسذذن ذكذذر  هنذذا:     
 .(1)ااطي  الم خي  ها  إذا كان ل  مولح  ف ذله  وليس في  ضرر  لي السا يع  ل ن لع  ت

 :: اشرتاط الفحص الطيب على الرجل واملرأة قبل العقد فيه مصاحل متعددة 5121ص -

 :شرتط الويل على اخلاطب فحصا  طبيا  فهو حسنا: إن  5121ص -

ا مل   الار ي  الساعوي  مذن اشذ اط ال حذ  الطذو  لذد ومما حتسن اإلشارؤ إلي  هنا  ن ما تطلب  و ارؤ الاأبل ف      
الرصل وا ر ؤ قبل الاوام  ن  اق األمراض ا اأبي  اله هلا ضرر كب   لد الطرل اآلخر و ن  اق األمراض الذه هلذا 
ضذذرر كبذذ   لذذد النسذذل  مذذر ملسذذن؛  ذذا فيذذ  مذذن ا وذذلح  للطذذرفع ولنسذذلهما  وإن اشذذ ط  ويل امذذر ؤ  لذذد اراطذذ   
ليدأكذذأب مذذن خلذذع  مذذن األمذذراض الذذه فيهذذا ضذذرر  لذذد ا ندذذ   و  لذذد نسذذلها  فذذال ملذذرم ف ذلذذه؛  ذذا فيذذ  مذذن ا وذذلح  

 .(0) عليد   و ا في  من ا ولح  للاوم  يضا   كما سبق

 :: ال يصى إجراء عقد النكاح عن طريق آالت االتصال احلديثة 5123ص -

 :اإلنرتنت قي: جيوز إجراء عقد النكاح عن طر  5124ص -

هذذذا وإذا  صذذرب  يذذأب الن ذذاح  ذذن طريذذق آبت ابتوذذال انأبيثذذ   كاهلذذات  والالسذذل ي والذذربق وال ذذاكس  فإنذذ     
  وهذا بمي ن ف هذ  األملعال؛ ألن  مي ن  ن ياور ارط و ن (7)بيوح؛ بش اط اإلشهاو في   لد اإللاب واليبعل
ب الذذاوم  و الذذعيل  فذذإن  ملذذأب ا يعكذذل شخوذذا  ينذذعب  نذذ  ف إصذذراء ييلذذأب الوذذعت  ل ذذن إذا املدذذيج إل الايذذأب مذذ  غيذذا

 الايأب. 
ولع   لد الوحيح إصراء  يأب الن اح م  تبا أب  ماكن تعاصأب الاوم والعيل والشهعو  وذله  ن طريذق الشذب        

انعا مدبا ذذأبين ف الاا يذذ  )اإلن نذذت(  فذذيم ن ألطذذرال الايذذأب والشذذهعو ابشذذ اج يياذذا  ف جملذذس واملذذأب مل مذذا  وإن كذذ
انيييذذذ   فيسذذذماعن ال ذذذال  ف ن ذذذس العقذذذت  في ذذذعن اإللذذذاب  ويليذذذ  فذذذعرا  اليبذذذعل  والشذذذهعو يذذذرون الذذذعيل والذذذاوم  و 
يسذذماعن كالمهمذذا ف ن ذذس العقذذت  فهذذذا الايذذأب صذذحيح؛ لاذذأب  إم ذذان الداويذذر  و تيليذذأب األصذذعات  ملذذ   لذذد اليذذعل 

                                                 

نيذال   ذن ميذال لشذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب  « 123 األمل ا  وال داوى الشر ي  ل ث  مذن ا سذائل الطبيذ  )يذ  الذأبكدعر  لذي الرميخذان ص»( رسال  1)
 .700 -10/703(  وينظر: فداوى اللجن  الأبائم  10منشعر جبريأبؤ ا سلمعن )

(  مسائل 1/775للأبكدعر ممأب شب  )منشعر ضمن كداب: وراسات فيهي  ف قضاا طبي  مااصرؤ « معق  اإلسال  من األمراض العراثي »( حبث 0)
(  مسذدجأبات 20 -75  األمل ا  وال داوى الشر ي  ل ث  من ا سائل الطبيذ )ي  الذأبكدعر  لذي الرميخذان ص 0-3أب ص فيهي  مااصرؤ للسن

 .003 -012  النسل ص 02 -22فيهي  ف قضاا الاوام والطالق ألسام  األشير ص 

 . 110( قرارات وتعصيات جمم  ال ي  جبأبؤ ص 7)
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ا ف  مذذذذاكن مدبا ذذذذأبؤ ل ذذذذنهم مل مذذذذا  ف م ذذذذان واملذذذذأب  يذذذذرون  اضذذذذهم ابشذذذذ اط احتذذذذاو جملذذذذس الايذذذذأب  فذذذذإ م وإن كذذذذانع 
 .(1)ويسماعن كال   اضهم ف ن س العقت واللحظ 

 :: حيرم على النساء ااتعمال مجيع آالت الطرب كالعود والراببة ومجيع أنواع املوايقى 5115ص -

 :وغريه: الضرب ابلدف أو غريه ال يليق ابلرجال وحيرم عليهم يف الزواج  5115ص -
وضذذرب الذذأبل ف الن ذذاح إمنذذا لذذع  للنسذذاء خاصذذ  كمذذا سذذبق  و ب لذذع  هلذذن ضذذرب مذذا سذذعا   كالطبذذل  كمذذا ب   

 لع  هلن اسدامال  ب آل  من آبت الطرب كالاعو  و الراب    و  ب نع  من  نعا  ا عسييد.
ق ابلرصذال  وهلذذا مل ي الذ   ملذأب مذن  ما الرصال فيحر   ليهم ضرب الأبل ف الن اح وف غ  ؛ ألن ذله ب يلي   

الوذذذحا    ب ف  هذذذأب النذذذو صذذذلد هللا  ليذذذ  وسذذذلم  و ب  اذذذأب وفاتذذذ   كمذذذا ب لذذذع  هلذذذم ف الن ذذذاح  و غذذذ   ضذذذرب  و 
 . (0)اسدامال  ب آل   خرى من آبت الغناء والطرب

 
 ابب والية النكاح

 :ره وأمثلته: النكاح العريف الذي جيري بغري ويل ابطل جبميع صو  5111ص -

 :: مخسة أمثلة للزواج العريف 5112ص -

  (7) ب  يأب يدم  أبون إذن ويل ا ر ؤ فهع  يأب ابطل  ومن ذله: ما صأب ف هذا الاور مما يسمد ابلاوام الارف     
   ن    ا ذر ؤ ن سذها لرصذل  وصذ  لذ   فييذعل: قبلدذه  وصذ  يل  وهذذا  وام ابطذل؛ بفديذار -1ول  صعر كث ؤ  منها: 

 ن يسذذجل -7 ن تضذذ  ا ذذر ؤ والرصذذل رمسذذا  ماينذذا  ف  ب معضذذ  مذذن صسذذميهما  وياذذأبان ذلذذه  يذذأبا . -0إل الذذعيل. 
 ن -2الشاب  يا   ف شريط يا ل في   اواص  من امر ؤ ماين   وحتد ظ  ذ  ا ذر ؤ لديأبمذ   نذأب اللذاو   ذن يهمذ  األمذر. 

  وياذأبان ذلذه مراسذم  وام  و اذأب  يدحذعل الرصذل إل  وم هلذا. يلوق طا    لد صبع الرصل وطا    لد صبع ا ر ؤ
 ن لذذرح إ ذذا  الرصذذل وإ ذذا  ا ذذر ؤ  ليخذذرم الذذأب   مث خيلذذط ومذذ   ذذأبمها  وياذذأبان ذلذذه وثييذذ   واصهمذذا. وصذذل هذذذ  -3

الذعيل  الوعر األر   األخ ؤ ملأبثت ف مور  وكلها بتاأب  يعوا  شر ي    ذل هذي  يذعو ابطلذ   بفديذار كذل منهذا إل 

                                                 

حبعث ف مسأل  إصراء الايعو آببت ابتوال انأبيث  )منشعرؤ ف جمل  جمم  ال يذ : الاذأبو السذاوه  اجلذاء  ( وينظر: قرارجمم  ال ي  جبأبؤ  وجممع  1)
  02  مسذائل فيهيذذ  مااصذرؤ للذذأبكدعر  بذأبالرمحن السذذنأب ص 023 -7/007الثذاي(  معسذذع   ال يذ  اإلسذذالمي ا ااصذر للذذأبكدعر وهبذ  الامليلذذي 

 .107 -101ألسام  األشير ص  مسدجأبات فيهي  ف قضاا الاوام والطالق

 (.0705( ينظر: ما أييت ف ابب العليم   مسأل  )0)
يطلق ف  ول  مر   لد الن اح الذب بيعثق ف الأبوائر الرمسي   مث تعس  في   فأطلي   اضهم  لد  وام السر  كما « الن اح الارف»( كان موطلح 0)

 لناه وتاارفعا  لي .  طلي  آخرون  لد كل  وام غ  شر ي مما اسدحأبث  ا
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و إل اإللاب واليبعل  ورمبذا  ن  كثرهذا ب يشذهأب  ليذ   وغالبذا  يدعاصذد الطرفذان  لذد إخ ائذ   والدعاصذي  لذد إخ ذاء 
 .(1) ب ن اح مبطل ل   نأب  اق  هل الالم  ويسمد ن اح السر

                                                 

  132 -103(  مل ا  الاوام الارف هلالل يعس  إ راهيم  الاوام الارف  مأبوح  امي  مسدجأبات ف قضاا الاوام والطالق ألسام  األشير ص 1)
ا سذذأل  السذذا ي     وتنظذذر23  25الذذاوام الاذذرف للذذأبكدعر  بذذأبا له  ذذن يعسذذ  ا طلذذق  مسذذائل فيهيذذ  مااصذذرؤ للذذأبكدعر  بذذأب الذذرمحن السذذنأب ص 

(1002.) 

https://telegram.me/almadhagi
https://telegram.me/almadhagi
mailto:dr.almdhgi@gmail.com


 

https://telegram.me/almadhagi                                                               dr.almdhgi@gmail.com   175 

 اجمللد الثالث
 كتاب الرضاع

 :بنوك احلليب حمرم : إنياء 5199ص -
يشذذر   الط ذذل ف انذذعلع مذذن  نذذعج انليذذ   مذذ   ن إنشذذاء  نذذعج للحليذذ  مذذر   ويذذأبخل ف ذلذذه: انليذذ  الذذذب 

  ل ذذن إذا وصذذأبت وشذذرب منهذذا ط ذذل ف انذذعلع مذذن ملليذذ  امذذر ؤ (1)وُيذذر  إرضذذا  الوذذغ  منهذذا؛  ذذا فيذذ  مذذن ا  اسذذأب
ر ؤ مذذن الرضذذا   وا ذذن  اينهذذا  وكذذان هذذذا انليذذ  كثذذ ا  يبلذذف ميذذأبار مخذذس رضذذاات  فذذإن هذذذا ا علذذعو ياذذأب ا نذذا  هلذذذ  ا ذذ

 .(0)للرصل الذب اثب هذا اللنب  ن محل من   وُير   ذا الرضا  ما ُير  من النس 
 :: رضاع الصغري من بنوك احلليب ينير احملرمية إذا توفرت شروطه 5199ص -
ملن : أحلق بعض أهل العلم املعاصرين ابلرضاع: محل املرأة بولد يكون من بويضة ضلرهتا امللقحلة  5155ص -

 :قل إىل رمحهازوجها مث ن
هذذذا وقذذأب ذهذذ  مذذن  صذذا  نيذذل  عيضذذ  الاوصذذ  ا ليحذذ  مذذن  وصهذذا إل رملذذم ضذذر ا  لدحمذذل  ذذذا اجلنذذع  إل  ن      

ا علعو من هذا انمل ا ن مليييي لواملب  البعيض   وا ن من الرضا   لله محلذت  ذ   قذالعا: ألنذ  اكدسذ  مذن صسذم 
دس  من  ضعيدها  كثذر ممذا ي دسذ  الرضذي  مذن مرضذاد  ف نوذاب الرضذا  الذذب ُيذر  هذ  ا ر ؤ اله محلت    واك

 .(7)   ما ُير  من النس 
 :دم ال حيرم شيئا  : حقن ال 5155ص -

هذذا الذأب  إذا نيذل  وكذله ملين الذأب  بُيذر  شذيبا   فلذع تذرب  رصذل  و امذر ؤ  ذأب  لشذخ  آخذر صذغ   وكبذ   فذإن 
 .(2)   ب  ثر من آاثر الرضا   ألن  ليس  رضا إل ا درب  ل  مل ي ت   لي

 
 ابب اليروط يف النكاح

 :مستقل : اشرتاط التمكني من العمل ومنزل: من اليروط اليت جيب الوفاء هبا 5115ص -
اشذذ اط  ن مي ذذن الذذاوم الاوصذذ  مذذن مااولذذ   ومذذن  مثلذذ  الشذذروط ف الن ذذاح والذذه كثذذر اشذذ اط  وليذذاء الاوصذذ  هلذذا:  

                                                 

  جملذ  جممذ  ال يذ : الاذأبو الثذاي  اجلذاء األول  فيذ  اليضذاا الطبيذ  ا ااصذرؤ للذأبكدعر  لذي اليذرؤ 13  15( قرارات وتعصذيات جممذ  ال يذ  جبذأبؤ ص 0)
 .232 -255واغي والأبكدعر  لي احملمأبب ص 

 .307 -1/300( فداوى شر ي  للأبكدعر ممأب   ع فاره 7)
للذذأبكدعر  ذذارل  لذذي: الوذذعرؤ األول والوذذعرؤ الثالثذذ  )منشذذعر ضذذمن كدذذاب « األ  البأبيلذذ »  وينظذذر: حبذذث 131ات اجملمذذ  ال يهذذي مب ذذ  ص قذذرار  (7)

 (  و كثر ا راص  اآلتي  ف مسأل  الدلييح الونا ي وط ل األ  ي  ف آخر ابب اللاان. 275 -0/212وراسات فيهي  ف قضاا طبي  
  األمل ذذذا  وال دذذذاوى الشذذر ي  ل ثذذذ  مذذذن ا سذذائل الطبيذذذ  )يذذذ  1351  1350  7/1337الذذأبرب لشذذذيخنا  بذذذأبالاايا  ذذن اب   فدذذاوى نذذذعر  لذذذد (2)

( نيال   ن شيخنا  بأبهللا  ن  بأبالرمحن اجلربين وغذ    فيذ  اليضذاا الطبيذ  ا ااصذرؤ للذأبكدعر  لذي اليذرؤ 172  173الأبكدعر  لي الرميخان ص 
 . 333واغي و ميل  ص 
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جمال الداليم  و الط   و غ  ا  و رمبا اش ط  لي   ن يعصلها إل مير  ملها و يايأبها منذ   ومذن  مثلدهذا   ملها ف 
كذذذله: اشذذ اط منذذال مسذذديل للاوصذذ   فهذذذ  الشذذروط ومهعهذذا صذذائاؤ و لذذ   لذذد الذذاوم  ن ي ذذي  ذذا  فذذإن مل ي اذذل 

 .(1)فللاوص  انق ف طل  ال سد من  صل ذله
 :املرأة ويف نيته ط قها بعد فرتة فالنكاح جائز عند عامة أهل العلم: إن تزوج  5112ص -
 :: ااتعمال بعض الناس الزواج السابق ااتعماال  ايئا  حمرما   5112ص -

 مذذا إن تاوصهذذا ونذذعى ف ن سذذ   ن يطليهذذا  اذذأب شذذهر   و إذا انيضذذت ملاصدذذ  فهذذذا الن ذذاح صذذائا ف قذذعل  امذذ    
ح راغذذ  فيذذ   ل ذذن ب يريذذأب اسذذدمرار ا ذذر ؤ ماذذ   وهذذذا لذذيس  شذذرط  ألن ووامذذ  لذذيس   ألنذذ  قاصذذأب للن ذذا (0) هذذل الالذذم

 عاصذذ   فلذذ   ن يطلذذق مذذ  شذذاء ابإليذذا   فذذإذا قوذذأب  ن يطليهذذا  اذذأب مذذأبؤ فيذذأب قوذذأب  مذذرا  صذذائاا   وقذذأب تدغذذّ  نيدذذ   
 .(7)فيمس ها وائما  

اسداماب  سيبا   فدجأب  ملأبهم  - ني  الطالق ب الاوام –وقأب اسدامل  اق ا سلمع ف هذا الاور هذا الاوام   
يسافر من  صل ذله  ويداوم جممع   من النساء  أيخذ واملأبؤ  مث يطليها  مث أيخذ  خرى  مث يطليها  وه ذا  وب 
يسذذأل  ذذن مطليدذذ  هذذل هذذي ملامذذل    ب   وجتذذأب   سذذب   ذذأب  حتريذذ   و ذذأب  سذذ ال   ذذن مذذن يريذذأب الذذاوام  ذذا  و سذذب  

في  الرذائل وال عاملش  رمبا تاوم من امر ؤ  غي  وقأب ت عن  نأب  وم  وهذا ي ثر  نأب من هذ    واص  من وسط ت ثر
                                                 

 ن  إذا شرط  لد الاوم ف الايأب  ن كل امر ؤ يداوم  ا هي طالق  ن هذا الشرط  70/150( ذكر شيد اإلسال  ا ن تيمي  كما ف جممع  ال داوى 1)
وهذع »غ  ب   ف مذه  الشافاي  وب   ف مذه   يب ملني    و ن مذه   محأب  ن  ب يي  الطالق  ول ن إذا تاوم كان األمر  يذأبها. قذال: 

 ن  يب  بيأب  ن  مل د اإليا   لد   ا إذا شرطت  لي   ن ب يطأها  ن  ب ل  العفاء   . وقذال ف  0/012  ونيل ف ال دح «  أبل األقعال
قال الشيد تيي الأبين: وُيدمل صح  شرط  أب  الن ي . قال: بسذيما إذا قلنذا: إنذ  إذا   سذر الذاوم  ورضذيت : »202 - 00/200اإلنوال 
ب تله ا طالب  ابلن ي   اذأب. واخدذار فيمذا إذا شذرط:  ن ب مهذر  فسذاو الايذأب  و نذ  قذعل  كثذر السذل   واخدذار  يضذا : الوذح  فيمذا إذا       ا 

شرط  أب  العطء  كشرط ترج ما تسدحي . وقال  يضا : لع شرطت ميا  ولأبها  نأبها  ون يد   لد الاوم  كان مثل اش اط الااوؤ ف الوأباق  
  ولال شيد اإلسذال  ا ذن تيميذ   راو ابشذ اط  ذأب  الذعطء: مذا إذا شذرط الذاوم ذلذه  وقذأب « ذله إل الارل  كاألص   طاام  وكسعت ويرص  ف

 . 22  30  2/32سبق مل اي   يب  بيأب اإليا   لد  أب  صح  اش اط الاوص  ل   وينظر: ال داوى ال ربى 
  ا عافيذذات: اليسذذم 00/210  الشذذرح ال بذذ  131 - 70/123  جممذذع  ال دذذاوى 2/373لذذم   إكمذذال ا ا10/22  ا غذذين 10/100( الدمهيذذأب 0)

  ومل خيال  ف ذله  ملأب من السل  سعى األو ا ي  وقال  محأب كمذا ف 020 - 1/023( 10الثاي من قسمي األمل ا  )األسباب: ا سأل  
  فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ  000  ابخديذذذارات الالميذذذ  ص 2/23 ذذذربى   وينظذذذر: ال دذذذاوى ال« كرهذذذ   هذذذذ  مداذذذ :»723روايذذذ  ا نذذذ   بذذذأبهللا ص 

  مسدجأبات فيهي  ف قضاا الاوام والطالق ألسذام  1322  7/1323  فداوى نعر  لد الأبرب لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  222 -12/220
مااصذذرؤ للذذأبكدعر  بذذأبالرمحن السذذنأب ص   مسذذائل فيهيذذ  205 -202  الذذاوام الاذذرف للذذأبكدعر  بذذأب ا لذذه ا طلذذق ص 070 -003األشذذير ص 

30- 32. 
بت سأب الني  من الن اح شيبا   ألن الني  ملأبيث ن س  وقأب وض   ن الناه ما » اأب ذكر  نل هذا الن اح:  3/20( قال اإلما  الشافاي ف األ  7)

لع  لامنا   ن ينعب  يلب  » عض  السا ق من ا عافيات:   وقال ا ن الاريب كما ف ا«ملأبثعا     ن سهم  وقأب ينعب الشيء وب ي ال   وينعي  وي ال 
والوحيح  ن هذا ليس  ن اح مدا  وب : »70/123  وقال شيد اإلسال  ا ن تيمي  كما ف جممع  فداوي  «الن اح األ أبب ل ان ن املا  نورانيا  

ا   وهذا ليس  شرط  فإن ووا  ا ر ؤ ما  ليس  عاص    ل ل  ُير   وذله  ن  قاصأب للن اح وراغ  في  خبالل احمللل  ل ن ب يريأب ووا  ا ر ؤ م
 «. ن يطليها  فإذا قوأب  ن يطليها  اأب مأبؤ فيأب قوأب  مرا  صائاا  
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 ملال   وهذا الامل  ذ  ال ي ي  بشه ف حترمي .
 

 ابب العيوب الليت يفسخ هبا النكاح

 :: إذا ثبت العنة عن طريق الطب احلديث ف  أتجيل 5119ص -
 ب مل لاماهذا  )فذا  ل  نذ  مل يوذبها( ب ب يسذدطي  اجلمذا     بيوذل إليهذا()وإن او ت ا ر ؤ  ن  وصها  نذع     

 ب مل يسذدط  يا هذا  )فذإن مل يوذبها( ب ميهذل سذن  كاملذ  تبذأب  مذن ااصذمهما  نذأب الياضذي  ) صل سن  منذ ترافا (
ا ثبذذت  ذذن  مذذر وا ذذن  ذذ )خذذ ت ف ا يذذا  ماذذ    و فراقذذ   فذذإن اخدذذارت فراقذذ  فذذرق انذذاكم  ينهمذذا(خذذالل هذذذ  السذذن  

  وألنذذ  إذا مضذذت السذذن  تيينذذت  ندذذ   في سذذد مذذن  صلهذذا  (1)  مذذا  صذذال الانذذع سذذن  -رضذذي هللا  نهمذذا  -مسذذاعو 
 .(0)وهذا قعل  ام   هل الالم

واألقرب  ن هذا الدحأبيأب من الوحا   وغذ هم إمنذا هذع ألصذل الدذيين مذن وصذعو الانذ   و اند ائهذا  وهلذذا لذع ثبدذت  
 .(7)طريق الط  انأبيث  و غ   فإن  ب ي صل   ل ي سد الن اح إذا طلبت الاوص  ذله ند   ن 

: ينبغلل  يف هللذا العصللر الللذي أمكللن فيلله جعللل بكللارة صللناعية عنللد وجللود البكللارة عرضللها علللى  5115ص -
 :طبيبة متخصصة

ل النسذاء: إن   ار ذا معصذعوؤ  فإنذ  ينبغذي  نذأب قذع  (2)هذا ومبا  ن  ف هذا الاور  م ن صال   ذارؤ صذنا ي  للمذر ؤ  
  رض  مرها  لد طبيب  مدخوو  لدنظر هل هي طبياي   و صنا ي   فإن كانت صنا ي  فال  ربؤ  عصعوها.

 كتاب الصداق

 :رايال  تقريبا   5125وزوجاته  : يعادل أكثر صداق بناته  5119ص -
النسذذاء   ب ب تغلذذعا صذذأبق النسذذاء  فإ ذذا لذذع   ب ب تغلذذعا ُصذذأُبق » نذذ  قذذال:  –رضذذي هللا  نذذ –وثبذذت  ذذن  مذذر      

امذر ؤ مذن نسذائ   وب    مذا  صذأبق رسذعل هللا  نأب هللا  كان  وبكم  ذا النذو كانت م رم  ف الأبنيا   و تيعى 
ُ صذذذأبقت امذذذر ؤ مذذذن  ناتذذذ   كثذذذر مذذذن ثنذذذه  شذذذرؤ  وقيذذذ   وإن الرصذذذل ليغلذذذي  َوذذذأُبق  امر تذذذ  ملذذذ  ي ذذذعن هلذذذا  ذذذأباوؤ ف 

                                                 

(  7212 - 7211  والذأبارقطين )002 - 2/005(  وا ذن  يب شذيب  10305 - 10300  رقم )032  5/037( روى هذا األثر  نهما:  بأب الر اق 1)
 (.1011(  اإلرواء )1550  الدلخي  )005  17/003ينظر: الدمهيأب . و 3/005والبيهيي 

. 00/133  جممذذذع  ال دذذذاوى 0/750  انذذذاوب 7/1002  اإلقنذذذا  ب ذذذن اليطذذذان 102 - 5/100  ابسذذذدذكار: الطذذذالق 17/005( الدمهيذذذأب 0)
 .223 - 00/227  الشرح ال ب  م  اإلنوال 27 10/20  ا غين 20 2/21وينظر: اإلشرال 

ط  003  10/005( و )051  10/050  ذم مل ي صلذع . وينظذر: الشذرح ا مدذ  )ط موذر -3/121كمذا ف  او ا اذاو -وهلذا مل ي  ن  اذق الوذحا    (7)
 وار ا ن اجلع ب(.

 (.10/712الشرح ا مد  ابب الوأباق )ط وار ا ن اجلع ب  (2)
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 مهر كل واملأبؤ من  نات  و وصات     و لي  فإن(0)  واألوقذي  تسذاوب  ر ذايذن ور ذا   ذإصذما   هل الذاذلم(1)«نذ ذس ...
 .(7)ييرب من  ر امائ  واانع ور ا   وهي تساوب ابلنيعو ا ااصرؤ ما ييرب من  ل  وسدمائ  و ر اع راب  ساعوا  

 ابب معاشرة النساء

واجبللة علللى الصللحيى: قيللام الزوجللة يف حللال كللون الللزوجني مللن أواللاط النللاس أو : مللن احلقللوق ال 5119ص -
 :فقرائهم خبدمة الزوج يف البيت

ومن انيعق العاصب   لد الاوص   لذد الوذحيح مذن  قذعال  هذل الالذم: خذأبمدها لذ  ف ا نذال ف الطذبد وتنظيذ     
الاوصذذات  ثلذذ  مذذن األ وام  ف ذذي هذذذا الاوذذر  البيذذت وغسذذل الثيذذاب  ومهذذع ذلذذه  إذا كذذان ذلذذه ممذذا ياملذذ  مثلهذذا مذذن

الذب تاارل  وساط الناه وفيراههم  لد قيامها  ذا  لذ   لذد الاوصذ  إذ كانذت هذي و وصهذا مذن  وسذاط النذاه  و 
 .(2)فيرائهم  ن تيع   ذله؛ ألن ذله من ا ااشرؤ اب ارول  فهي كا ش ط  ف الايأب

تها لعمل أو غريه فإن وجوب نفقتها ونفقلة الفرها يكلون حبسلب : لو قيل: إهنا إذا اافرت حلاج 5112ص -
  :العرف لكان لذلك حظ من النظر

فذذذال ن يذذذ  هلذذذا؛ ألن الن يذذذ  ف ميا ذذذل ابسذذذدمدا   وقذذذأب ملالذذذت  ينذذذ  و ينذذذ   سذذذ رها احملذذذر    ) و سذذذافرت  غذذذ  إذنذذذ (     
 .(3)فدسيط لذله و اويدها ل   ذله  كالناشا  وهذا ب خالل في 

ألن الن يذذذ  ف ميا ذذذل ابسذذذدمدا   وقذذذأب تاذذذذر  سذذذب  مذذذن  )إبذنذذذ  ف ملاصدهذذذا  فذذذال ن يذذذ  هلذذذا  ليذذذ (سذذذافرت   و()    

                                                 

حتذت رقذم « النيذ »يح  طرقذ  وشذعاهأب   وقذأب تعسذات ف ارلذ  ف رسذال  ( و صحاب السذنن  وغذ هم. وهذع ملذأبيث صذح023( روا  اإلما   محأب )1)
 (.1205(  ويشهأب ل  فيما يدالق مبيأبار الوأباق ملأبيث  ائش   نأب مسلم )21)
وا سذدح  ف الوذأباق مذ  اليذأبرؤ واليسذار:  ن ي ذعن ييذ   اصلذ  وآصلذ  ب : »70/102قال شيد ابسال  ا ن تيمي  كما ف جممذع  ال دذاوى  
اللعايت هن خ  خلق هللا  وب  نات  ... فمن و د  ن س  إل  ن يايأب صأباق ا ند   لد صأباق  نات رسعل هللا  يأب  لد مهر   وام النو يا 

 اذذأب ذكذر  نذذأبيث    3/132  وقذذال انذافظ ا ذن اليذذيم ف  او ا اذاو «ف كذل فضذيل   وهذذن  فضذل نسذذاء الاذا ع ف كذل صذذ    فهذع صاهذذل  محذق
 «.تضمن  ن ا غابؤ ف ا هر م روه  ف الن اح  و  ا من قل   ركد  و سر »ا ق: سليم الس

  وقذذأب ورو هذذذا الديذذأبير موذذرملا   ذذ  ف  اذذق رواات ملذذأبيث  مذذر السذذا ق  وهذذذا هذذع ا عافذذق 00/150( كمذذا قذذال انذذافظ ا ذذن  بذذأبالرب ف الدمهيذذأب 0)
 وقأبرت ف  ملاويث  خرى خبمس  واق.لنواب الاكاؤ  فيأب قأبرت ف  اق األملاويث مبائه ورهم  

« ا يذذذاوير الشذذذر ي »كمذذذا قذذذأبر  الشذذذيد ممذذذأب جنذذم الذذذأبين ال ذذذروب ف رسذذذال    –صرامذذذات 7 ب مذذذا ييذذذرب مذذن –صرامذذذا   0.03( ألن الذذأبرهم يسذذذاوب 7)
حبس  تيل  األساار    واجلرا  من ال ض  قيمد  ف السعق ملاليا  ما ييرب من رال ساعوب ومخس  شرؤ هلل   وقأب تايأب وقأب تني  125ص

 وينظر ما سبق ف  ول ابب  كاؤ األاان.
  جممذع  ال دذاوى 320  3/370  شذرح ا ذن  طذال 2/02   ذأبائ  الوذنائ  202  01/207  الشرح ال بذ  واإلنوذال 10/003( ينظر: ا غين 2)

  آواب الافذذذذال لأللبذذذذاي 2/130يذذذذ    ا خدذذذذارات اجلل0/303  فذذذذدح البذذذذارب 120 -3/125   او ا اذذذذاو 01  72/00  و057 -70/050
 .003 -0/131  صام   مل ا  النساء: الن يات 20 -70  احتال ارالن حبيعق الاوصع ف ابسال  ص127 -120ص

 «.وهذا ب خالل في  نالم : »10/030( قال ف ا غين 3)
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 .(1)صهدها  فدسيط  كما قبل الأبخعل

 
 ابب القسم والنيوز

 :: من أمثلة هذا التنازل: زواج املسيار الذي تتنازل فيه املرأة عن السكق والقسم 5145ص -
وهذذع اليذذعل الوذذحيح  إل  ن الرصذذل إذا شذذرط  لذذد ا ذذر ؤ الدنذذا ل  ذذن  ب شذذيء مذذن  ذهذذ   اذذق  هذذل الالذذم و     

مليعقها  نأب الايأب  كالس    و الن ي   و ا بيت  فيبلت ذله   ن  شرط صحيح  ل ن إن رصاذت  ذن ذلذه  فلهذا 
ف هذذذا   ويذذأبخل ف ذلذذه مايسذذمد (0)ذلذذه؛ ألن ذلذذه ملذذق هلذذا  فذذإذا  سذذيطد  سذذيط  كمذذا لذذع  سذذيطد   اذذأب الذذاوام

  ومن صعر   ن يداوم الرصل ا ر ؤ ويش ط  ليها  ن تبيد ف  يدهذا  وب قسذم هلذا  وإمنذا أييت (7)« وام ا سيار»العقت 
 . (2)إليها م  شاء 

وذه   اق  هل الالم  يضا   وهع اليعل الوحيح  إل  ن  إذا اصذطلح الاوصذان  اذأب الايذأب  لذد إسذياط ا ذر ؤ    

                                                 

 ذذا سذذافرت إبذنذ    شذذب  مذذالع سذافرت ماذذ   ورصحذذ  ف إل  ن ن يدهذذا ب تسذذيط  ذذله؛ أل 10/030( وقذأب ذهذذ   اذذق  هذل الالذذم كمذذا ف ا غذين 1)
  و لل لذله ان الاوم هع الذب  سيط ملي  ف ابسدمدا . وف هذا كل  نظر؛ 10/733  وف الشرح ا مد  133  2/135ا خدارات اجللي  

ط  ني  ف ابسدمدا  ب مين  من سيعط  عض   فاليياه ا ذكعر قياه م  ال ارق  أل ا إذا سافرت ما  مل ت عت  لي  ابسدمدا   وكذله إسيا
ا لذع وي ت   لد هذا اليعل   ا لع سافرت للامل سن   و  كثر  و للحج يلام  ن يدها ف هذا الس ر و صرؤ الراملل   و صذرؤ مسذ نها  ثنذاء سذ ره

 طالبد   ذله ولع  اأب ف ؤ  نأب وقع  خوعم   و شياق  ينهما  وف ذله ما في .
ن ذله يدب   رل الناه ل ذان لذ  ملذظ مذن النظذر  فذإذا سذافرت ناصدهذا لامذل ومهذع   وف  ذرل  هذل  لذأبها   ذا تيذع   ن يذ  ن سذها ولع قيل: إ 

وسذذ ناها و صذذرؤ الرامللذذ   مل يلذذا  ذلذذه  وصهذذا؛ ألن سذذ رها مذذ  وصذذعو هذذذا الاذذرل إسذذياط منهذذا لذذذله  وإن كذذان الاذذرل ييدضذذي  ن الذذاوم ييذذع  
 .717  710وينظر: إحتال ارالن ص  ذله لام . وهللا   لم.

  وصاء ف فداوى 010  ابخديارات الالمي  ص 202 -00/201  الشرح ال ب  واإلنوال: الشروط ف الن اح 222 -0/225( ينظر: ا غين 0)
يريذأب الذاوام منهذا  ن ( صذعااب   ذن سذ ال رصذل  ذن مل ذم اشذ اط   لذد امذر ؤ 12202  فدذعى )203  12/202اللجن  الأبائم  لإلفداء اب مل   

وغ ها: ليس هلا ليل  ف ا بيت  و وقت ماع  وإمنا ملس  رغبد   و ن ليس هلا ا ساواؤ م  صارا ا ف غ  ذله مما هع واص  هلا  لي  من ن ي  
  ا سذأل  مايذأب حبذث ف   و سذبق هلذذ«إذا تنا لت ا ر ؤ  ن شيء من مليعقها  ليه فال اه  ذله  سعاء كان ذله مشروطا   نأب الايذأب    ب»

  ول ابب الشروط ف الن اح.
سبق ويأبخل ف ذله: مالع اش ط  ن ب يطأها   و  ن بحتمل  وكث  من  هل الالم يرى حتر  اش اط  ن ب حتمل؛ ألمر الشر  ابلدناسل  وقأب   

ظر ف اش اط  أب  انمل:  حباث هيب  كبار الالماء: حتأبيأب ف الشروط ف الن اح  ن شيد اإلسال  ا ن تيمي   صا  اش اط الاوم  ن ب يطأ  وين
(  10/12  الشذرح ا مدذ :  ول كدذاب الن ذاح )ط وار ا ذن اجلذع ب 50 - 33  قرارات اجملم  ال يهذي مب ذ : حتأبيذأب النسذل ص 1/272النسل 

 . -إن شاء هللا تاال-( 0037وما أييت ف ابب اللاان: ثبعت النس  )مسأل  
 هذم األسذباب الذه  وت إل وصذعو  وام ا سذيار واندشذار  هذع : »153ص « مسدجأبات فيهي  ف قضذاا الذاوام والطذالق»  األشير ف ( قال  سام7)

وصذذذعو  ذذذأبو كبذذذ  مذذذن النسذذذاء ف اجملدماذذذات اإلسذذذالمي   لغذذذن سذذذن الذذذاوام  وتيذذذأب   ذذذن الامذذذر  و ذذذا يدذذذاوصن   و تذذذاوصن وفذذذارقن األ وام  ذذذعت  و 
 «.طالق

-715  الذاوام الاذرف للذأبكدعر  بذأب ا لذه  ذن يعسذ  ا طلذق ص 050 -130ات فيهي  ف قضاا الاوام والطالق ألسذام  األشذير ص ( مسدجأب2)
 .22-22  مسائل فيهي  مااصرؤ للأبكدعر  بأبالرمحن السنأب ص 730
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بيذذد ف  وذذم  الذذاوم ين ذذق  ليهذذا   نذذ  ب ملذذق هلذذا ف الرصذذع   ذذن هذذذا الوذذلح  اذذأب ذلذذه؛ ألنذذ  نيهذذا مذذن اليسذذم  وت
صذذذلح صذذذرى فيذذذ  ابت ذذذاق  ينهمذذذا  لذذذد إسذذذياط مليهذذذا ميا ذذذل إن اقذذذ   ليهذذذا مذذذ   ذذذأب  رغبدذذذ  فيهذذذا  فلذذذا   كالوذذذلح ف 

 . (1)األمعال

 كتاب الط ق

 :: ال يصى ط ق من هو حتت أتثري املخدر 5193ص -
ب يوذذح طذذالق مذذن كذذان حتذذت أتثذذ  ا خذذأبر؛ ألنذذ  ياذذأب فاقذذأبا  لايلذذ   لذذد وصذذ  ياذذذر فيذذ  شذذر ا   في ذذعن وكذذذله   

 .(0)اليلم مرفع ا   ن   كالنائم واجملنعن
 

 هابب صريى الط ق وكنايت

 :: إذا طلق عرب واائل االتصال احلديثة وقع 5252ص -
 :رتنت أو براالة جوال وقع إذا نواه: إذا كتب للزوجة الط ق عرب الفاكس أو يف اإلن 5252ص -

وإذا طلذذق الذذاوم  وصدذذ   ذذن طريذذق وسذذائل ابتوذذال انأبيثذذ   فطليهذذا مشذذافه   ذذن طريذذق اهلذذات   و  ذذن طريذذق    
اناس  اآليل ا رتبط  شب   اإلن نت  فإن الطالق يي   ألن  طذالق صذريح  وكذذله لذع كدذ  للاوصذ  ابلطذالق  ذرب 

 ا ذذرتبط  شذذب   اإلن نذذت   و  ذذرب رسذذائل اجلذذعال  ونذذعى الطذذالق  فذذإن الطذذالق ييذذ ؛ ال ذذاكس   و  ذذرب اناسذذ  اآليل
 . (7)ألن ال دا   تيع   اوؤ ميا  قعل ال ات   وألن وصعو ني  الطالق يرف  املدمال إراوؤ غ  الطالق ابل دا  

 ابب العدة

 :منها فيما قبل: ينبغ  أن تكون مدة انتظار امرأة املفقود يف هذا العصر أقصر  5224ص -
وينبغي إذا كان املدمال هالك   قعى  ن ت عن مأبؤ ابندظار  قور  وهلذا فإن  ف هذا الاور الذب تذعافرت فيذ     

                                                 

س هلا  ن ترص   وينظر  يضا : اإلشرال ( مليث روب إبسناو صحيح رصال  رصال الوحيحع  ن انسن البورب  ن  لي0130( ينظر سنن سايأب )1)
 -707  الوذذذذحيح ا سذذذذنأب مذذذذن  مل ذذذذا  الن ذذذذاح ص10/730  الشذذذذرح ا مدذذذذ  01/232  اإلنوذذذذال 323 – 3/327  ابسذذذذدذكار 2/173

إن هذذا معصذذ  السذذن  وميدضذاها  وهذذع الوذذعاب الذذب ب يسذذع  غذذ    وقذعل مذذن قذذال: : »3/137  وقذال انذذافظ ا ذن اليذذيم ف  او ا اذذاو 703
ليذ  مليها يدجأبو  فلها الرصع  ف ذله م  شاءت  فاسأب  فإن هذا خرم ظرم ا ااوض   وقأب مسا  هللا تاال صلحا   فيلا  كما يلا  مذا صذاحل  

مذذن انيذذعق واألمذذعال  ولذذع م نذذت مذذن طلذذ  مليهذذا  اذذأب ذلذذه ل ذذان فيذذ  أتخذذ  الضذذرر إل  كمذذل ملالديذذ   ومل ي ذذن صذذلحا    ذذل كذذان مذذن  قذذرب 
 «. ااواؤ  والشريا  مناه   ن ذله  ومن  المات ا نافق:  ن  إذا و أب  خل   وإذا  اهأب غأبر  واليضاء النبعب يرو هذا سباب ا

 ن قيذاه ا ذذه   نذ  لذع  للمذر ؤ  خذذ الاذعض  ذن سذائر مليعقهذا مذن  7/275وقأب ذكر شيد ابسال  ا ذن تيميذ  كمذا ف ملاشذي  الذروض ا ر ذ   
 .3/777ا ن  طال اليسم وغ  . وينظر: شرح 

 .352(  مل ا  اجلرامل  الطبي  للأبكدعر ممأب الشنييطي ص 0)

 .110 -110  مسدجأبات فيهي  ف قضاا الاوام والطالق ألسام  األشير ص 11  10( مسائل فيهي  مااصرؤ للأبكدعر  بأبالرمحن السنأب ص 7)
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 .(1)وسائل البحث وابتوال  وتاأبوت طرقهما  ينبغي  ن ت عن مأبؤ ابندظار  قور مما كانت قبل ذله
 :وبني أحد الزوجني يف البصمات قدم على القافة : إن وجد تطابق بني ولد من تزوجت يف عدهتا 5215ص -
 :: إن وجد اخت ف بني فصيلة دم الولد وبني فصيلة أحد الزوجني امتنع إحلاقه به 5215ص -

و إن وصأب تطا ق  ع هذا العلأب و  ع  ملأب هذين الاوصع ف البومات العراثي   فإن  يلحق     وييأب  ذله  لد 
وكذله إذا وصأب اخدالل  ع فويل  و  ا علعو و ع فويل  و   ملأب ا  مما يسدحيل ما  قعل الياف ؛ ألن   قعى من   

 .(0) ن ي عن ا نا  ل   فإن  ُي م ان  ليس ا نا  ل   و ن  ا ن لآلخر
 ابب اإلحداد

 :: جيب على احلادة اجتناب اودهان املطيبة 5212ص -
 :بو اللذين فيهما طيبحيرم على احلادة غسل جسمها ابلصابون واليم : 5212ص -
 :: حيرم على احلادة شرب القهوة اليت فيها زعفران 5212ص -
 ::  ا تتجنبه احلادة: املكياج وأصباغ الوجه 5212ص -
 :: جيب على احلادة اجتناب تيقري اليعر أو صبغة سلوان أخرع 5212ص -
 ::  ا جتتنبه احلادة: وضع املناكري على اوظفار 5212ص -
يلحق ابإلكتحال ابإلمثد املمنوع منه للحادة: االكتحال بكل ما حيسن العني وللو كلان  لا جيعلل  : 5211ص -

 :خارج العني
  وغسذل اجلسذم ابلوذا عن والشذمبع (7)ومما يأبخل ف الطي  الذذب جتدنبذ  ا ذر ؤ انذاوؤ: ابوهذان ابألوهذان ا طيبذ   

 .(3)ألن ذله يأبخل ف ابسدامال   و شرب اليهعؤ اله فيها    ران (2)اللذين فيهما طي 
وممذذذا يذذذأبخل ف الاينذذذ  الذذذه جتدنبهذذذا انذذذاوؤ: اسذذذدامال ا  يذذذام  واألصذذذبا  الذذذه كثذذذر اسذذذدامال النسذذذاء هلذذذا ف هذذذذا   

 العقت  واله تعض   لد ارأبين والش ا  و يي   صااء العص .
كثذذ  مذذن النسذذذاء اليذذع  مذذن تشذذذي  و يذذأبخل ف ذلذذه: ارضذذاب  كانناء وتسذذذعيأب الشذذار  و مثلهمذذا مذذذا يسذذدامل   

 .(1) لد األ  ار ومهع ذله« ا ناك »  ووض  مايسمد  ذ (5)الشار   وصبغ  العان  خرى

                                                 

 (.1335( ينظر: ما سبق ف ال رائق  ا سأل  )1)
 (.0037آخر ابب اللاان ف ا سأل  ) ( ينظر: ما أييت ف0)
 اإليا   لد ذله. 2/720( مل د ف فدح اليأبير شرح اهلأباي  7)
 (.212  0/217( فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع )ي   شرل  بأبا يوعو 2)
(  وينظر: 25ي  إ راهيم الشثرب ص ( ويرى شيخنا  بأبهللا  ن  بأبالرمحن اجلربين صعا  ذله  كما ف ال داوى الشر ي  ف ا سائل الطبي  ل  )3)

 (.1015ماسبق ف مظعرات اإلملرا  ف ا سأل  )
 .113  102  101  100ص «  مل ا  اإلملأباو»  رسال : 10/507( وينظر: الشرح ا مد  5)
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 :: ال حيرم على احلادة لبس السواد 5213ص -
 :: ال حيرم على املرأة الصعود إىل اطى املنزل وال اخلروج إىل ااحته 5213ص -
 :ة القمر وال من الربوز له: ال متنع احلادة من رؤي 5213ص -
 :: الجيب على احلادة االعتزال عن الناس 5213ص -
 :: الحيرم على احلادة تكليم الرجال 5213ص -

هذذذا وهنذذاج  شذذياء ا دذذاو النسذذاء  لذذد فالهذذا  و  لذذد اصدنا ذذا ف اإلملذذأباو  وهذذي ممذذا ب  صذذل لذذ  ف الشذذر   مثذذل:  
 ذذأب  ارذذروم إل سذذامل  ا نذذال  و ذذأب  رهيذذ  اليمذذر  و ذذأب  الذذربو  لذذ   لذذبس السذذعاو  و ذذأب  الوذذاعو إل سذذطح ا نذذال  و 

وا ديذذاو   ذذا ب لذذع  هلذذا ت لذذيم الرصذذال مطليذذا   واب دذذاال  ذذن النذذاه  حبيذذث ب يراهذذا  ملذذأب  و ذذأب  الد لذذيم ف مسا ذذ  
 . (0)اهلات   فهذا كل  غ  مشرو    ل هع من البأب  احملرم  إذا فال  ني  الدابأب

ا: جي 5215ص -  :وز للحادة على الصحيى اخلروج للعمل أو للدرااة أو للنزهة وتعود لي   إىل منِز
: جيوز للحادة على الصحيى اخلروج إىل اارتاحة يف البلد أو خارجه حلضور وليمة لكن ال تبيت  5215ص -

ا  :إال يف منِز
السذعق   و نضذعر  وام   و للامذل  ولع  هلا  لد الوحيح  ن ارم من  يدها لاارؤ قري    و لشراء ملاصذ  مذن 

 و للأبراسذذ   و لناهذذ  قريبذذ  خذذارم البلذذأب   و ف اسذذ امل  ف البلذذأب   و قريبذذ  منذذ    و نضذذعر وليمذذ  و يذذت إليهذذا  ومهذذع 
ذله  ل ن ب تبيت إب ف مناهلا  لاذأب  الذأبليل اليذعب  لذد ا نذ  مذن ذلذه  و ذا ثبذت  ذن  اذق الوذحا   مذن اإلذن 

 .(7)كر  ومل يييأبو  ابناص هلا ف  اق ما ذ 
 

 ابب ااترباء اإلماء

 : يدخل يف من عرفت براءة رمحها: 5214ص -
ويأبخل ف من  رفت  راءؤ رمحها: من   هرت الدحليالت الطبي  ا يطع   وذحدها   ذا غذ  ملامذل  فهذي ب لذ  

 اسدرباهها.
 

 كتاب اللعان

 :ثبات النسب يف حال االشتباه: جيوز االعتماد على البصمات الوراثية ق  إ 5241ص -
                                                                                                                                                                               

  مظعرا   كأن ي عن في  تشب  ( األصل ف هذ  األشياء وغ ها مما يدجمل    النساء: انل  فال مين  من شيء من  ما مل يعصأب  مر آخر لال1)
 (.07ابل افرات  و ال اصرات   و ف ملال إملأباو ا ر ؤ  ومهع ذله  كما سبق  يان ذله ف كداب الطهارؤ  ف ا سأل  )

 .122  123ص « مل ا  اإلملأباو»  رسال  10/505  الشرح ا مد  02  72/03( جممع  ال داوى 0)
 ( سبق اريج هذ  األقعال قريبا .7)
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ولع  اب دماو  لد البوم  العراثي  ف إثبات النس  ف ملابت ابشدبا  ف ا عاليأب ف ا سدش يات ومراكا ر اي  
األط ذذال ومهعهذذا  وكذذذا  نذذأب ابشذذدبا  ف  ط ذذال األ  يذذ   وف ملذذابت ضذذيا  األط ذذال واخذذدالطهم  سذذب  انذذعاوث 

اذر مارف   هلهم هلم   و وصعو صثذث مل مي ذن الداذرل  لذد هعيدهذا   و للدأكذأب مذن هذعات وال عارث  و انروب  وت
 .(1) سرى انرب وا  يعوين؛ أل ا  قعى من الياف 

 :: ال جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف نف  النسب 5242ص -
 :: ال يصى تقدمي البصمة الوراثية على اللعان 5242ص -
 :ااتخدام البصمة للتأكد من صحة اونساب الثابتة : ال جيوز 5242ص -

و ليذذ : فذذال لذذع  اب دمذذاو  لذذد البوذذم  العراثيذذ  ف ن ذذي النسذذ   وب لذذع  تيذذأبميها  لذذد اللاذذان  كمذذا ب لذذع    
اسدخأبامها  يوأب الدأكأب من صح  األنساب الثا د  شر ا   ول   لد اجلهات ا خدو  من  ذله وفذرض الايذعابت 

 .(0)ن   ألن ف من  ذله محاي  أل راض الناه وصع   ألنسا مالااصرؤ  
 :: من ثبت عقمه عن طريق الفحوص الطبية مل يلحقه الولد 5241ص -

ومثذل هذ بء: مذذن ثبذت  يمذذ   ذن طريذذق ال حذعص والدحلذيالت ا خربيذذ  انأبيثذ   فإنذذ  لذع محلذذت  وصدذ  مبعلذذعو مل   
 يلحق   ؛ ألن  ب يعلأب  ثل .

 :إذا اختلفت فصيلة االبن عن فصيلة الزوج والزوجة انتفى كونه ابنا  ِما معا  :  5241ص -
ومثل ذلذه  لذد الوذحيح: مذا إذا اخدل ذت فوذيل  و  ا علذعو  ذن فوذيل  و    يذ  و مذ  ماذا   فيذأب ثبذت  لميذا   ن   

وذذيلدع  و ن اخذذدالل فوذذيل  و  اب ذذن تدذذأثر  نذذع  فوذذيل  و    يذذ  و مذذ  سذذعاء كذذان ومهمذذا مذذن فوذذيل  واملذذأبؤ    مذذن ف
 .(7)فويلد   ن فويلديهما مي ن اب دماو  لي  ف  اق انابت ف ن ي كعن  ا نا  هلما

 :: ال يعتمد على وجود موانع احلمل احلديثة يف نف  الولد 5241ص -
( فإنذ   ما اسدامال معان  انمل من ملبعب من  انمذل  وتركيذ  لعلذ  ف رملذم ا ذر ؤ  والذعطء ابلاذا ل )ال بذعت  

لع محلت ا ر ؤ م  وصعو هذ  ا عان   فإن هذا انمل يلحق ابلاوم؛ ألن ملوذعل انمذل مذ  وصذعو هذذ  ا عانذ  مم ذن 

                                                 

إثبذذذات النسذذذ  ابلبوذذذم  »(  حبذذذث 0/322  الشذذذرح ا مدذذذ : آخذذذر ابب الليذذذيط )الطباذذذ  ا وذذذري  723 -727( قذذذرارات اجملمذذذ  ال يهذذذي مب ذذذ  ص 1)
(  النسذذ  ومذذأبى أتثذذ  ا سذذدجأبات 050 -031للذذأبكدعر ممذذأب األشذذير )منشذذعر ضذذمن كدذذاب:  حبذذاث اصدهاويذذ  ف ال يذذ  الطذذو ص « العراثيذذ 

 (.0503  وسيأيت مايأب كال   لد البومات العراثي  و يان مليييدها ف ملأب الا   ف ا سأل  )720 -711الالمي  ف إثبات  ص 

 .722( قرارات اجملم  ال يهي جبأبؤ ص 0)

ط ل  لد ( فالد سبيل ا ثال: إذا كان و  الاوصع من فويل  ) (  وفويل  الط ل )ب(  فإن  ييط   اأب   نعت  هلذا الاوم  إذ يسدحيل جميء و  ال7)
اليضذاء ابليذرائن »  رسذال  030 -0/035هذ  ال ويل  ماوا   ن و  كال األ عين من فويل  ) (. ينظر: النظري  الاام  إلثبات معصبات انأبوو 

 النسذ  ومذذأبى أتثذ  ا سذدجأبات الالميذذ  ف»  رسذال  0  وملخوذها ف جملذ  الاذذأبل: الاذأبو 752لابذأبهللا  ذن سذذليمان الاجذالن  ص « ا ااصذرؤ
 (.0503  وسيأيت ف ملأب الا  مايأب كال   لد فويل  الأب  ف ا سأل  )305 -303لس يان   ع رقا  ص « إثبات 
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 .(1)ف  اق األملعال  لعصعو خلل  و ضا  ف هذ  ا عان   فلم مين  إناق العلأب ابلاوم  كالاال
  :حتقن داخل مهبل زوجته أو رمحها: جيوز عند احلاجة أن تؤخذ النطفة الذكرية من زوج و  5243ص -

الوذذعرؤ األول:  ن ت خذذذ النط ذذ  الذكريذذ  مذذن رصذذل مدذذاوم وحتيذذن ف ا عقذذ  ا ناسذذ  واخذذل مهبذذل  وصدذذ   و رمحهذذا  
مل  تلديي النط   الدياائ  طبيايا  ابلبعيضذ  الذه ي ر هذا مبذيق  وصدذ    وييذ  الدليذيح  ينهمذا مث الالذعق ف صذأبار الذرملم 

كمذذا ف ملالذذ  اجلمذذا    وهذذذا األسذذلعب يلجذذأ إليذذ  إذا كذذان ف الذذاوم قوذذعر لسذذب  مذذا  ذذن إيوذذال ا ذذين ف   إبذن هللا  
 ا عاقا  إل ا عق  ا ناس .

: جيوز عند احلاجة أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته فتوضعا يف أنبوب حىت يتم التلقيى  5243ص -
 :م الزوجة نفسهابينهما واالنقسام والتكاثر مث تنقل إىل رح

الوعرؤ الثاني :  ن ت خذ نط   من  وم و عيض  من  وصد  فدعضاا ف  نبعب اخدبار طو  شروط فياائي  ماين       
مل  تليح نط   الاوم  عيض   وصد  ف و اء ابخدبار   مث  اأب  ن أتخذ اللييحذ  اببنيسذا  والد ذاثر تنيذل ف العقذت 

رملم الاوص  ن سها صاملب  البعيض    لدالق ف صذأبار  وتنمذع وتدخلذق ك ذل صنذع    ا ناس  من  نبعب ابخدبار إل
مث ف  ايذذ  مذذأبؤ انمذذل الطبيايذذ  تلذذأب  الاوصذذ  ط ذذال   و ط لذذ    وهذذذا هذذع ط ذذل األنبذذعب   ويلجذذأ إل هذذذا األسذذلعب 

  نأبما ت عن الاوص   ييما   سب  انسأباو قناؤ فالعب اله تول  ع مبيضها ورمحها.
: أجاز اجملمع الفقهل  مبكلة عنلد الضلرورة القصلوع أن جيلرع تلقليى خلارج  يف وعلاء اختبلار بلني  5243ص -

 :بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف رحم زوجة اثنية ِذا الرجل
الوعرؤ الثالث :  ن لرب تلييح خارصي ف و اء ابخدبار  ع  ذذريت  وصذع   مث تذار  اللييحذ  ف رملذم امذر ؤ اثنيذ   
ا الاوم   ويلجأ إل ذله ملع ت عن الاوص  غ  قاورؤ  لد انمل لسب  ف رمحهذا   ول ذن مبيضذها سذليم منذدج  هلذ

  و ت عن غ  راغب  ف انمل ترفها    فددرب   وص  اثني  للاوم صامل  النط   حبمل اللييح   ن ضر ا.
  صذذذائاةن  نذذذأب وصذذذعو ملاصذذذ  إليهمذذذا  و ن الوذذذعرؤ وقذذذأب ر ى   ضذذذاء اجملمذذذ  ابألغلبيذذذ :  ن الوذذذعرتع األول والثانيذذذ    

 الثالث  جتع  ف ملال الضرورؤ اليوعى؛ ألن  مد عن من  ذريت  وصع  وف رملم  وص  للرصل صامل  البذرؤ 
: وقلد اشللرتط اجململع يف الصللور الللث ث السلابقة أن تتللوافر فيهلا مجيللع اليللروط العاملة اللليت جيللب  5244ص -

 :هذه الصورتوافرها عند الع ج ملثل 
ور وا  نذذ  يشذذ ط جلذذعا  ييذذ  هذذذ  الوذذعر: تذذعافر ييذذ  الشذذروط الاامذذ  الذذه لذذ  تعافرهذذا  نذذأب الاذذالم  ثذذل هذذذ       

الوذعر  و نذ  يثبذذت ف ييذ  هذذذ  الوذعر نسذذ  ا علذعو مذن العالذذأبين موذأبر البذذذرتع  وييذ  األمل ذذا  األخذرى ا  تبذذ  
  لد ثبعت النس  من إرث وغ  .

: وقد رأع أعضاء اجملمع ابوغلبية أنه يثبت يف هذه الصور نسلب املوللود ملن الواللدين مصلدري  5244ص -
 ه:تبة على ثبوت النسب من إرث وغري البويضتني ومجيع اوحكام اوخرع املرت 

                                                 

 .135  133(  ط النا حتت الطل  لوربب اليباي  العطء ابسدخأبا  العسائل الطبي  انأبيث  لواحل انوان ص 1)
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األ  كما ر ى   ضاء اجملم  ابألغلبي   ن  ف الوعرؤ الثالث  ت عن الاوص  ا دطع ذ  ابنمذل  ذن ضذر ا ف مل ذم     
اله  رضات ا علعو؛ ألن  اكدسذ  مذن صسذمها و ضذعيدها  كثذر ممذا ي دسذ  الرضذي  مذن مرضذاد  ف نوذاب الرضذا  

 الذب ُير     ما ُير  من النس .
: ذهب أكثر أعضاء اجملمع إىل أنه يف الصورة الثالثة تكون الزوجة املتطوعة ابحلمل عن ضرهتا يف  5244ص -

 :دحكم اوم اليت أرضعت املولو 
الوعرؤ الرا ا : وهي تشب  الوعرؤ الثالثذ   ول ذن ا درب ذ  ابنمذل والذه سذدار   عيضذدا الذاوصع فيهذا امذر ؤ  صنبيذ     

  نهما  وهذ  مرم ؛ بخدالل رملم الاوصي  الذب هع من و ائم اهليب  الشر ي  احملول  لأل عؤ واألمعم .
 :أجنبية: حيرم زراعة بويضيت زوجني يف رحم امرأة  5244ص -

الوذذعرؤ ارامسذذ :  ن لذذرب تليذذيح خذذارصي ف  نبذذعب ابخدبذذار  ذذع نط ذذ  مذذأخعذؤ مذذن  وم و عيضذذ  مذذأخعذ مذذن   
مبيق امر ؤ   ليست  وصد    مث تار  اللييحذ  ف رملذم  وصدذ   ويلجذأ إل هذذا األسذلعب  نذأبما ي ذعن مبذيق الاوصذ  

   في .مسدأصال   و ماطال  ول ن رمحها سليم قا ل لالعق اللييح
: ال جيوز التلقيى يف أنبوب بني نطفة رجلل ونطفلة املرأة أجنبيلة عنله مث زرعهلا يف رحلم زوجلة هلذا  5244ص -

 :الرجل
  صذل و عيضذ  مذن امذر ؤ ليسذت  وصذ  لذ الوعرؤ الساوس :  ن لرب تلييح خارصي ف  نبذعب اخدبذار  ذع نط ذ  ر   

الذه  ر ذت ويلجذأ إل ذلذه ملينمذا ت ذعن ا ذر ؤ ا داوصذ    خذرملذم امذر ؤ  خذرى مداوصذ  مذن رصذل آمث تار  اللييح  ف ر 
 و وصها  يضا   ييم ويريأبان ولأبا .  ل ن رمحها سليم   سب  تاطل مبيضها  اللييح  فيها  ييما  

 :: حيرم التلقيى يف أنبوب بني نطفيت رجل وامرأة أجنبية عنه مث زرعها يف رحم زوجة رجل آخر 5249ص -
 ن أتخذذذ نط ذذ  مذذن رصذذل وحتيذذن ف ا عقذذ  ا ناسذذ  مذذن  وصذذ  رصذذل آخذذر ملذذ  ييذذ  الدليذذيح الوذذعرؤ السذذا ا :    

واخليا    مث الالعق ف الرملم  ويلجذأ إل هذذا األسذلعب ملذع ي ذعن الذاوم  ييمذا  ب  ذذرؤ ف مائذ    فيأخذذون النط ذ  
 الذكري  من غ  .

 :ر: ال جيوز أخذ نطفة رجل وزرعها يف رحم زوجة رجل آخ 5249ص -
 :: احلمل الذي ينيا  عن الصور اوربع السابقة محل افاح حكمه حكم ولد الز  إمجاعا   5249ص -
 :: ال جيوز االحتفاظ مبين رجل آخر مث أخذ بويضات منه بعد وفاته وزراعتها يف زوجته 5249ص -

كال ذذا مذذن غذذ   وصذذع  وهذذذ  الوذذعر الذذثالث مرمذذ   ل ذذعن ا ذذاء مذذن غذذ   وم  و البعيضذذ  مذذن غذذ   وصذذ    و      
 .(1)فانمل  ذله محل س اح  ومل م  مل م ولأب الا   وهذا ب يارل في  خالل  ع  هل الالم

                                                 

  وراسذات فيهيذ  ف قضذاا طبيذ  مااصذرؤ )حبذث 1/050ل للذأبكدعر   ذر   ذع  يذأب   فيذ  النذعا  130-125( ينظر: قذرارات اجملمذ  ال يهذي مب ذ  ص1)
(  حبث الأبكدعر  ارل  لي  ارل  ن األ  البأبيل : الوذعرؤ األول 0/550الأبكدعر  بأب الناصر   ع البول  ن ابسدنساخ: آخر ا طل  الثاي 

0/217. 
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 :: حيرم زراعة خصية رجل يف رجل آخر 5295ص -
 :: أجاز بعض أهل العلم زراعة خصية رجل يف رجل آخر بعد تدمري اخل اي املنوية هبا 5295ص -

؛ ألن انيذذذعا ت ا نعيذذذ  تدخلذذذق  طرييذذذ  (0)  وهذذذذا الامذذذل مذذذر (1)رصذذذل ميطذذذع  اروذذذي غذذذره خوذذذي  الرصذذذل ف       
ابنيسذذذا  رذذذالا ت ذذذعن معصذذذعوؤ ف اروذذذي  منذذذذ وبوؤ الط ذذذل الذذذذكر  فنيذذذل خوذذذي  مذذذن رصذذذل إل آخذذذر ياذذذين انديذذذال 

   والذذه هذي لذألول  سذذدنديل انيذعا ت ا نعيذ  مذن األول إل الثذذاي  وكذذله الوذ ات العراثيذذ  ا عصذعوؤ ف هذذ  اروذي
للثذذاي  فهذذذا يشذذب  اسذذدخأبا  مذذين رصذذل  صنذذو لدليذذيح امذذر ؤ مداوصذذ  مذذن رصذذل آخذذر  يذذيم  و لذذيس  ايذذيم  وهذذذا مذذر  

 ابإليا .
 :: ال جيوز غرس مبيض امرأة يف امرأة أخرع 5295ص -
شل  علن ذللك لكلن : إذا نقلت خصية يف رجل آخر أو غرس مبيض يف امرأة أخرع فاحلملل النا 5291ص -

 :أن يقال: حكمه ولد الز 
  وب شذه  ن هذذا الامذل مذر ؛ ألنذ  ف مليييذ  األمذر نيذل (7)ومن ذله  يضا : غره مبيق امر ؤ ف امر ؤ  خذرى  

                                                                                                                                                                               

  ونيلهذا  نذ   يضذا  الذأبكدعر  بذأبانليم «مل ذم الايذم ف اإلسذال »وقال األروي ف كدا ذ  وفي  مسأل  اثمن  ذكرها  . و.  بأبالاايا ارياط و ير األ  
  وهي ما إذا املد ظ مبين رصل فأخذ من   عيضات  وليحت  ا  وصدذ   اذأب وفاتذ   527  7/520 عيس ف معسع   ال ي  اإلسالمي ا ااصر 

ا عسذذذع   ال يهيذذذ  لألصنذذذ  »اي   وقذذأب  ذذذع الذذذأبكدعر سذذذايأب معفاذذ  ف كدا ذذذ  ور ى   ذذا صذذذائاؤ  وإن كذذذان الامذذذل غذذ  مسدحسذذذن  و هذذذذا قذذذعل ضذذذ
 ن هذذا اليذعل ب ييذذع   لذد  صذل صذحيح وب قيذاه سذذليم؛ لعفذاؤ الرصذل  وبنيطذا  الاوصيذ   ينهمذذا ف  352 -355ص « وابسدنسذاخ البشذرب

 ن هذذا الامذل مذر ؛  1/050  وذكر الشيد   ر ف في  النذعا ل هذا العقت  وإن كانت  ييت  اق األمعر ا دالي   ا  كالاأبؤ واإلرث ومهع ا
 بخدالل رملم الاوصي  الذب هع من و ائم اهليب  الشر ي  احملول  لأل عؤ واألمعم .

ال يهذي مب ذ   وينظر ف يي  صعر الدلييح  يضا : جممع   حبذعث منشذعرؤ مبجلذ  اجملمذ  ال يهذي مب ذ  )الاذأبو الثذاي  اجلذاء األول(  وقذرارات اجملمذ   
 وحبث الشيد   ر   ع  يأب  وقرار جملس جمم  ال ي  جبأبؤ ومأباول    ضائ  ف هذا ا عضذع  ا نشذعرؤ ف جملذ  جممذ  ال يذ  جبذأبؤ 130 -125ص 

ء ا وذذري  ص )الاذذأبو الثالذذث  اجلذذاء األول( وقذذأب ر ى جملذذس جممذذ  ال يذذ  حتذذر  ييذذ  صذذعر  سذذعى األول والثانيذذ   وينظذذر: ظدوذذر فدذذاوى وار اإلفدذذا
  وصذذل ا راصذذ  ا ذذذكعرؤ ف مسذذأل   ر  األ ضذذاء الدناسذذلي  01/100  جممذذع  فدذذاوى وميذذابت مدنع ذذ  لشذذيخنا  بذذأبالاايا  ذذن اب  205 -221

 .-إن شاء هللا تاال-اآلتي  قريبا  

 اليضي .-5الربوسداة -3نعي  انعيول  ا -2اليناؤ األسهري  -7الرب د -0ارويدع -1( يد عن اجلها  الدناسلي للرصل من: 1)
قنذذعات ت ذذعن ا ذذين  وهذذي تيذذع  إبفذذرا  ا ذذين.  -خذذالا تسذذمد ليذذأبم  وو ي دهذذا إفذذرا  هرمذذعن الرصعلذذ  ب -واروذذي  تد ذذعن مذذن قسذذمع رئيسذذع:  

ينشذذأ منهذا كذذل النطذذال والنطذال ت ذذعن مدعاصذأبؤ منذذذ  ذذأبئ تطذعر اروذذي   إب   ذذا ت ذعن مدعاصذذأبؤ جبذذأبار الينيذات ا نعيذذ   شذذ ل خذالا  صذذلي   
سال طعال ملياؤ الرصل  إب  ن اروي  ت عن خامأبؤ هاصا  مل  سن البلع   مث إن  حتت أتث ات هرمع ت منطي  العطء تبأب  الغأبؤ النخامي  إبر 

 الا ف ابنيسا .رسعهلا ا نشط وا غذب للغأبو الدناسلي   فددنب  ارالا األصلي  ا عصعوؤ جبأبار الينيات ا نعي   فدبأب  هذ  ار

 حبذاث اصدهاويذ  ف »( وقأب اسدث  من ذله الأبكدعر ممأب األشير ف ابسدأبراج الذب كدب  تاييبا   لد حبثذ  ف هذذا ا عضذع   ونشذر  ضذمن كدا ذ  0)
يذ  حبيذذث تبيذد ف اروذذي    مسذذأل   ر  اروذي   اذأب تذذأبم  ارذالا ا نعيذ  الذذه تنيسذم وتنطلذق منهذذا انيذعا ت ا نع 123 -127ص« ال يذ  الطذو

 الع ي   الثاني  هلا فيط  وهي إفرا  هرمع ت الرصعل   ور ى  ن ذله صائا  وهذا قعل ل  قعؤ. 

مبيضذع   ملذأب ا  لذد اليمذع والثذاي  لذد الشذمال مذن قنذاؤ فذالعب )الينذاؤ -7ا هبذل -0الذرملم -1( يد عن اجلها  الدناسلي الذأباخلي للمذر ؤ مذن: 7)
بيضان  بارؤ  ن  كياه واخل الرملم  خيليها هللا تاال واألنثد ف  طن  مها  ويول  أبو البعيضذات الذه  ذأباخلها إل مذاييرب مذن الرمحي (  وا 
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للوذذ ات العراثيذذ  الذذه ورثدهذذا هذذذ  ا ذذر ؤ الذذه نيلذذت  عيضذذدها إل امذذر ؤ  خذذرى  و ا ذذر ؤ الذذه نيذذل ا بذذيق إليهذذا ب تيذذع  
يث  ب ص   من ص ا ا العراثي  إل اجلنع الذب محلت    ف هذ  انال  وإمنا أيخذ الو ات العراثي  للمر ؤ الذه  دعر 

 .(1)نيل منها ا بيق  فهذا النيل يشب  نيل  عيض  امر ؤ إل امر ؤ  خرى
ياه ما ذكر   هل هذا وإذا قا   اضهم  نيل اروي   و ا بيق إل شخ  آخر و نشأ  ن هذا النيل صنع  في  

الالم ف الوعر الثالث األخذ ؤ مذن صذعر الدليذيح الوذنا ي السذا ي :  ن ا علذعو ب ينسذ  إل الذاوصع؛ ألنذ  مل ينايذأب 
 .(0)من  ذرتيهما

 :: جيوز عند الضرورة نقل الرحم والذكر واملهبل من شخص إىل آخر 5291ص -
 :عضاء التناالية الث ثة السابقة ينسب إليه: املولود الذي يولد ملن نقل إليه أحد او 5291ص -

  و ا علذذعو الذذذب يعلذذأب (7) مذذا نيذذل  ييذذ  األ ضذذاء الدناسذذلي  كذذالرملم والذذذكر وا هبذذل  فإنذذ  لذذع  ف ملذذال الضذذرورؤ  
لرصل  و امذر ؤ قذأب نيذل إل  ملذأب ا  ملذأب هذذ  األ ضذاء ينسذ  إل الرصذل  و ا ذر ؤ ا نيذعل إليذ  هذذا الاضذع؛ ألن هذذ  

 .(2)ضاء ب تنديل  سب  نيلها ص ات وراثي األ 
 :: االاتنساخ اجلسدي واجلنس  وغريمها حمرم 5292ص -
: حيرم إقحام أي طرف اثلث على الع قة الزوجية اواء أكان رمحلا  أم بويضلة أم حيلوا   منلواي  أم  5291ص -

 :خليه جسدية

                                                                                                                                                                               

صبغا   وهذ   07مليعي  يض   ويدناق   أبوها إل  ن يول  نأب البلع  إل  ر امائ   ل   يض  قا ل  لإلخواب  وحتدعب هذ  البعيضات  لد 
 ا عرواثت الطباي  وا رضي  اله ورثدها هذ  األنثد من   عيها.الوبغيات حتمل 

األمذذر سذذعاء ف الدذذرب   بعيضذذ    و تذذرب  مببذذيق   و تذذرب  حبيذذعان »مذذا نوذذ :  010للذذأبكدعرؤ فريذذأبؤ  نذذت صذذاوق  و و ص « النسذذل»( صذذاء ف رسذذال  1)
إن ملأبث و ن جنح الالماء ف  ر  خوي  حبباهلا ا نعيذ   فمذن » : ما نو 012  وصاء فيها  يضا  ص «منعب   و خبوي  مون  انيعا ت ا نعي 

لذذب لذ  األكيأب   ا سددليد األوامر من الغأبؤ النخامي  ألصل تنشيط النطال ا ونا   ا ف السا ق  حبيث ت عن النطال ة ا  للمدرب   األمر ا
 «.أتث  ف األنساب وا عرواثت  معما  

 ن  ينس  إل من نيل من  اروي   و  305ص « النس  ومأبى أتث  ا سدجأبات الالمي  ف إثبات »ع رقا  ف حبث ( وقأب رصح الباملث س يان   0)
ا هذا اليعل ا بيق  ألن ا علعو انايأب من خليد   و ن األ  ا دليي  للمبيق واله محلت ووضات ت عن مبنال  األ  من الرضا  هلذا ا علعو  ومل يا

لد هذا الر ب  ن ا علعو مل يد عن من  ذذريت  وصذع  ف يذ  ينسذ  إل الرصذل  وهذع مل ينايذأب مذن  ذذرؤ  وصدذ   وإمنذا انايذأب لغ    ول ن يا ر  
  ناي . من  ذرؤ امر ؤ  صنبي   وكي  ينس  إل ا ر ؤ وهع مل ينايأب من  ذرؤ  وصها  وإمنا انايأب من  ذرؤ رصل  صنو  وا سأل  حتدام إل مايأب

(  0010 -0001ص  7صح  فضيل  الشيد الأبكدعر ممأب األشير ف حبث  الييم ا نشعر ف جمل  جمم  ال ي  جبأبؤ )الاأبو الساوه م ( وهذا ما ر 7)
  ورصذح ذلذه  يضذا  123ص «  حبذاث اصدهاويذ  ف ال يذ  الطذو»وف ابسدأبراج الذب كدب  تاييبا   لد حبث  السذا ق  ونشذر  مذ   صذل  ف كدا ذ  

   ف قرارهم ف هذ  ا سأل   وقيأبوا ذله حبال الضرورؤ ومبا  أبا الاعرات ا غلظ .  ضاء جمم  ال ي

 ك   ينذذ  و ذذع ا نظمذذ  ينظذذر ف هذذذ  ا سذذائل ا داليذذ   نيذذل األ ضذذاء الدناسذذلي : ا راصذذ  السذذا ي   و جممع ذذ  حبذذعث  وقذذرار جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ  وقذذرار النذذأبوؤ ا شذذ( 2)
للذذأبكدعر «  مل ذذا  اجلراملذذ  الطبيذذ »(  رسذذال  0133 -1037ص  7نشذذعرؤ كلهذذا ف جملذذ  جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ: الاذذأبو السذذاوه  ماإلسذذالمي  للالذذع  الطبيذذ  )م

 .30  20  العطء ابسدخأبا  العسائل الطبي  انأبيث  لواحل انوان ص 737 -753ممأب الشنييطي ص 
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يف جمللاالت اجلللراثيم واللائر اوحيللاء الدقيقللة  : جيللوز اوخللذ بتقنيللات االاتنسللاخ واِنداللة الوراثيللة 5291ص -
 :والبنات واحليوان يف حدود الضوابا اليرعية مبا حيقق املصاحل ويدرأ املفااد

  وقذذأب  صذذذأبر جممذذذ  ال يذذذ  جبذذأبؤ قذذذرارا   دحذذذر  ابسدنسذذذاخ البشذذذرب (1)ابسدنسذذاخ اجلسذذذأبب وابسدنسذذذاخ اجلنسذذذي      
وب إل الد ذذاثر البشذذرب  و دحذذر  كذذل انذذابت الذذه ييحذذم فيهذذا طذذرل  طرييديذذ  السذذا يدع   و اب طرييذذ   خذذرى تذذ  

اثلذذث  لذذد الاالقذذ  الاوصيذذ   سذذعاء  كذذان رمحذذا      عيضذذذ     مليذذعا   منذذعا     خليذذ  صسذذأبي  لالسدنسذذاخ  وانذذ  لذذذع  
وانيذذعان ف ملذذأبوو  األخذذذ  دينيذذات ابسدنسذذاخ واهلنأبسذذ  العراثيذذ  ف جمذذابت اجلذذراثيم وسذذائر األمليذذاء الأبقييذذ  والنبذذات

 .(0)الضعا ط الشر ي  مبا ُييق ا واحل ويأبر  ا  اسأب

 :: إذا وجد تطابق بني الولد وبني أحد مدعييه يف البصمات الوراثية قدم على قول القافة 5294ص -
: إن وجد اخت ف بني فصيلة دم الولد وفصيلة دم أحد مدعييه  لا يسلتحيل معله أن يكلون ابنلا   5294ص -
 :حلق ابآلخرله أ
: ال لكن عن طريلق فصليلة اللدم إثبلات النسلب لكلن لكلن علن طريقهلا معرفلة انتفلاء نسلبه علن  5294ص -

 :بعض من يدعيه
هذا و إذا وصأب تطا ق  ع الط ل ا أب د و  ع  ملأب ا أب يع ف البومات العراثي   فإن  يلحق     وييذأب  ذلذه   

                                                 

ع خليذ  تناسذلي  ذكريذ   مذ   عيضذ   وهذي ارليذ  الدناسذلي  األنثعيذ   وانذعين والبعيضذ  ( األصل  ن اجلنع ف مرملل  ت عين  يبأب  نديج  الديذاء انذعين  وهذ1)
رمللدذ  األول  ُيدعان  ل ماحتعي  ارلي  اجلسأبي  من م ع ت  فإذا الديد انعين والبعيض  احتأبت نعاة ا ف خلي  واملأبؤ  و ذا يد عن اجلنع ف م

النط   هذ  تبأب  ارلي  الدناسلي  ا ليحذ  اببنيسذا  إل خذالا كثذ ؤ مدطا يذ  مذ   اضذها تامذا ؛ ألن  صذلها  واله تسمد ابلنط   األمشام  وف مرملل 
قذي خلي  واملأبؤ انيسمت  فإذا انشطرت إملأبى خالا هذ  اللييح  ف مرملل  ما قبل الدمذايا إل شذطرين تعلذأب منهمذا تذع مع مدمذاثلع  وقذأب  م ذن 

ألمثال هذ  الليائح  و ر  كذل منهذا ف رملذم  نثذد مذن هذذ  انيذعا ت  فدعلذأبت منهذا تذعائم مدماثلذ   ومل يبلذف  اذأب  ذن  انيعان إصراء فول اصطنا ي
ملذذذأبوث مثذذذل ذلذذذه ف اإلنسذذذان  وهذذذذا مذذذايارل اببسدنسذذذاخ  و الدنسذذذيل اجلنسذذذي   مذذذا الدنسذذذيل اجلسذذذأبب )الالصنسذذذي( الذذذذب صذذذرب  لذذذد  اذذذق 

مل  اآلن  فهع  ن ي تد  بعيض  امر ؤ فدنا  نعا ا  مث حتضر خلي  صسأبي  من ذكر  و  نثد  من  ب صاء من انيعا ت  ومل ُيول ذله ف اإلنسان 
ار  ف البعيض   صااء صسم   شريط   ن ت عن تله ارلي  مما ييبل ابنيسا   كخالا الثأبب  فدنا  نعا ا  مث ت خذ هذ  النعاؤ ا ناو   من ارلي   وت

تنيذل هذذ  البعيضذ  اجلذاهاؤ للذرملم  لدنمذع فيذ   وتنيسذم  ملذ  توذبح صنينذا   مث معلذعوا   وهذذا ا علذعو بي ذعن مطا يذا  تامذا  ف صذ ات  ا ناو  نعا ا  مث 
يط الذذذب ُيذذ العراثيذذ  لوذذامل  ارليذذ  اجلسذذأبي  الذذه  ر ذذت نعا ذذا ف البعيضذذ   ألن  ييضذذ  األ  ا ناو ذذ  النذذعاؤ تظذذل مشذذدمل   لذذد  يذذاا نعويذذ  ف اجلذذاء

النيل »سم ابلنعاؤ ا ناو    وهلذ  البياا  ثر ملحع  ف حتعير الو ات اله ورثت من ارلي  اجلسأبي   وهذا النمط من ابسدنساخ هع الذب يارل اب
صذذأب معلذذعو إذا  طليذذت  و ذذاهر ف هذذذا الذذنمط  نذذ  قذذأب يع « ابسدنسذذاخ»  وهذذع الذذذب ي هذذم مذذن كلمذذ  «اإلملذذالل النذذعوب للخليذذ  البيضذذي »و « النذذعوب

 ب ب ل .

  و ينظذذر ف هذذذ  ا سذذأل   يضذذا : جممع ذذ  حبذذعث ف هذذذ  ا سذذأل   وتعصذذيات النذذأبوؤ 000 -015( قذذرارات وتعصذذيات جممذذ  ال يذذ  اإلسذذالمي ص 0)
اصر   ع البول  وحبث للأبكدعر  بأبالن« ابسدنساخ»ال يهي  الطبي  الداسا  ا نشعرؤ ف جمل  جمم  ال ي  جبأبؤ: الاأبو الااشر  اجلاء الثالث  حبث 

للأبكدعر  ارل  لي  ذارل )منشذعرؤ كلهذا ف كدذاب: وراسذات فيهيذ  ف قضذاا « قضاا فيهي  ف اجلينات البشري »ل   وحبث« اهلنأبس  العراثي »
سذدجأبات   النسذ  ومذأبى أتثذ  ا 071 -003ص « النسذل»للذأبكدعر  بذأبهللا  ذن ممذأب الطرييذي  رسذال  « ابسدنسذاخ»طبي  مااصرؤ(  كداب 
  وينظذذذذر: ا عسذذذذع   ال يهيذذذذ  لألصنذذذذ  وابسدنسذذذذاخ البشذذذذرب 33 -33  مسذذذذائل فيهيذذذذ  مااصذذذذرؤ للسذذذذنأب ص 705 -727الالميذذذذ  ف إثباتذذذذ  ص 

 فيأب تعس  م ل   ف هذ  ا سأل  وا سائل ا دول   ا. 330 -0/031
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ه إذا وصأب اخذدالل  ذع فوذيل  و  ا علذعو و ذع فوذيل  و   ملذأب الشخوذع   وكذل(1) لد قعل الياف ؛ ألن   قعى من 
  فإنذ  ُي ذم انذ  لذيس ا نذا  لذ   (0)اللذين او يا   مما يسدحيل ما   ن ي عن ا نا  ل   كما سبق  يانذ  ف ال وذل السذا ق

 .(7)فإذا اند د  ن  ملأب ا ثبت لآلخر  لاأب  وصعو من ينا   
 :حلمل إذا ت له أربعون يوما  من أجل الرتفه أو لعدم الرغبة يف نوع املولود: ال جيوز إاقاط ا 5299ص -

وممذذا حتسذذن اإلشذذارؤ إليذذ  هنذذا:  نذذ  لذذع   لذذد الوذذحيح إسذذياط انمذذل إذا مل يذذدم لذذ   ر اذذعن يعمذذا  إذا كانذذت هنذذاج   
إذا مت لذ   ر اذعن يعمذا   و مل  مولح ؛ ألن  مل ي دمل الق   ضائ  وصعارمل   ومل يال ف طعر النط    فهع كالاال   مذا

ميق  لي  ثالث   شهر  فإن  لع  إسياط   نأب وصعو ملاصذ  شذر ي   و اصدما يذ   و وفذ  ضذرر مدعقذ ؛ ألنذ  قبذل هذذ  
   ما (2)ال  ؤ مل تن د في  الروح  فليست ل  ملرم  كحرم  اآلومي الذب ن خت في  الروح  فيجع  إسياط   نأب اناص 

إمنا من  صل ال ف    و لاأب  الرغب  ف نع  ا علعو  فإن  ب لع  إسياط    ا روى مسلم  ذن ا ذن إذا مل يعصأب ملاص   و 
إذا مذذر ابلنط ذذ  ثندذذان و ر اذذعن ليلذذ   اذذث هللا إليهذذا مل ذذا   فوذذعرها  وخلذذق مساهذذا و وذذرها وصلذذأبها »مسذذاعو مرفع ذذا : 
اط  إبيذذا   هذل الالذذم؛ ألنذ  قذذأب ن خذت فيذذ  الذذروح     مذا  اذذأب إتامذ   ر اذذ   شذهر  فذذال لذذع  إسذي(3)«ونمهذا و ظامهذذا

 . (5)فأصبح آوميا  م ما  

                                                 

 (.0052( ينظر: ما سبق من مراص  ف ال ول ا اضي ف ا سأل  )1)

  ا علعو إل  ملأب ا  طريق اليط  فال مي ن العصعل إلي   ذن طريذق مارفذ  فوذيل  الذأب ؛ ألن تشذا   فوذائل الذأب  يعصذأب  ذع غذ  األقذارب  (  ما نسب0)
  ومل يأبل  لد اند ائ   ن اآلخذر  فإنذ  ينسذ  إل الثذاي  لاذأب  -كما سبق  -ل ن إذا  رل اند اه   ن  ملأب الشخوع الذين او يا   ن طريي 

 ينا     كما سبق  يان .وصعو من 

 .303 -315لس يان   ع رقا  ص « النس  ومأبى أتث  ا سدجأبات الالمي  ف إثبات »( وينظر: رسال  7)

(  وصذذححها  اذذق 2375  والطذذرباي ف ال بذذ  )135 -3/132( ي يذذأب هذذذا آاثر وروت  ذذن  لذذي وا ذذن  بذذاه   خرصهذذا الطحذذاوب ف ا شذذ ل 2)
 (.125(  اريج ا طال  الاالي  )01005  اريج مسنأب  محأب )0/710الن اح ابب الاال   هل الالم  وينظر: ال دح:

وف فنذذعن ا ذذن  ييذذل: اخدلذذ  السذذل  ف الاذذال  فيذذال قذذع : هذذع ا ذذعءووؤ  ألنذذ  ييطذذ  النسذذل  : »1/707وقذذال ف ال ذذرو  ف آخذذر ابب الن ذذاه   
وتذال )وليذأب خلينذا اإلنسذان( إل )مث  نشذأ   خليذا آخذر(  قذال: وهذذا منذ  فيذ   ظذيم  فأن ر  لي ذله  وقذال: إمنذا ا ذعءووؤ  اذأب الدذارات السذب  

وتذذأبقيق ملسذذذن  مليذذث مسذذذ : )وإذا ا ذذذعءووؤ سذذبلت اب ذنذذذ  قدلذذذت(  وكذذان ييذذذر : )سذذذألت: اب ذنذذ  قدلذذذُت( وهذذذع األشذذب  ابنذذذال  و  لذذذف ف 
هذذع الذذذب  -رضذذي هللا  نذذ  -  و ثذذر  لذذي« خذذذ منذذ  ب ُيذذر  إسذذياط   ولذذ  وصذذ الدذذع يد  وهذذذا  ذذا مللدذذ  الذذروح  ألن مذذا مل حتلذذ  الذذروح ب يباذذث  في

 يش  إل قراءؤ  خرى لآلي .« وكان يير ...» خرص  الطحاوب والطرباي كما سبق  وقعل : 

وليذذأب »أبيث:  اذذأب ذكذذر  هلذذذا انذذ 102(. وقذذال الذذأبكدعر  بذذأبالرمحن السذذنأب ف كدذذاب: مسذذائل فيهيذذ  مااصذذرؤ ص 0523( صذذحيح مسذذلم: اليذذأبر )3)
وهذ   ملأبثين  ملأب كبار األطباء  ن قل  اجلنع يبأب  ابلنبق ويسم   ن طريق األصهاؤ  اأب مرور اثنع و ر اع يعما   وهذا ي عن قبل ن د الروح 

 «.إملأبى ماجاات النو 

  225 -11/230 ول اليذذأبر   ال ذذدح: 101-15/120  شذذرح مسذذلم للنذذعوب: اليذذأبر 133 -3/152( ينظذذر ف هذذذ  ا سذذائل: مشذذ ل اآلاثر 5)
  ال دذذذاوى الشذذذر ي  ف ا سذذذائل الطبيذذذ  2/0700  فدذذذاوى نذذذعر  لذذذد الذذذأبرب لشذذذيخنا  بذذذأبالاايا  ذذذن اب  773-10/702فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ  

« النسذل»   كداب  مل ذا  اإلصهذاض للذأبكدعر إ ذراهيم رملذيم  رسذال 133  132لشيخنا  بأبهللا  ن  بأبالرمحن اجلربين )ي  إ راهيم الشثرب ص 
 -7/1010  انذيق والن ذاه للذأب يان 120 -0/103  ا عسع   ال يهيذ  لألصنذ  وابسدنسذاخ البشذرب 737 -730للأبكدعرؤ فريأبؤ  و و ص 

   وقأب رصح حتر  إليائ   اأب ن د الروح ولع و ت الضرورؤ إلي ؛ ألن  قدل للن س.725 -17/720  وينظر: الشرح ا مد  كداب الاأبو 1007
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 :: حيرم ااتئصال القدرة على اإلجناب عند الرجل أو املرأة إذا مل يوجد ضرورة 5155ص -
 :ات احلمل اباتعمال حبوب أو لولب: جيوز حلاجة أو مصلحة املباعدة بني فرت  5155ص -
عمال موانلللع احلملللل التيلللاور والرتاضللل  بلللني اللللزوجني وأن تكلللون الواللليلة : ييلللرتط جللللواز االللت 5155ص -

  :ميروعة وأن ال يرتتب عليه ضرر
 :حيرم وضع تنظيم أو قانون عام يلزم الناس بتنظيم النسل : 5155ص -

كمذذذا  نذذذ  ُيذذذر  لغذذذ  ضذذذرورؤ اسدبوذذذال اليذذذأبرؤ  لذذذد اإلجنذذذاب  نذذذأب الرصذذذل  و ا ذذذر ؤ  وهذذذع مذذذا ياذذذرل ابإل يذذذا   و    
  ل ذذذن لذذذع  الذذذدح م ا  قذذذت ف (1)الدايذذذيم؛ نذذذأبيث: )تاوصذذذعا الذذذعووو العلذذذعو؛ فذذذإي م ذذذاثر   ذذذم األمذذذم يذذذع  الييامذذذ (

اإلجنذذذذاب  يوذذذذأب ا با ذذذذأبؤ  ذذذذع فذذذذ ات انمذذذذل   و إييافذذذذ   ذذذذأبؤ ماينذذذذ  مذذذذن الامذذذذان ابسذذذذدامال ملبذذذذعب منذذذذ  انمذذذذل   و 
و ذذت إل ذلذذه ملاصذذ   و موذذلح   قياسذذا   لذذد الاذذال  ابسذذدامال اللعلذذ  الذذذب يذذر ط  ذذ   نذذق الذذرملم   و  غ هذذا  إذا 

وي ذذعن ذلذذه حبسذذ  تيذذأبير الذذاوصع  ذذن تشذذاور  ينهمذذا وتذذراض  ويشذذ ط  ن ب ي تذذ   لذذد ذلذذه ضذذرر  و ن ت ذذعن 
العسيل  مشرو    وُير  وض  تنظيم  و قانعن  ا  يلا  الناه  ذله؛  ا في  من ا ساواؤ  ع مذن يلحيذ  الضذرر وغذ    

ن من  الناه من مليعقهم الثا د  هلم ف الشر   و ذا فيذ  مذن ظال ذ  النوذعص الشذر ي  الذه فيهذا األمذر  د ثذ  و ا في  م
 .(0)النسل

 ابب احلضانة

: قلد يكلون اوصلللى للبنلت يف هلذا العصللر يف كثلري ملن احلللاالت بعلد البع اللنني أن تكلون عنللد  5159ص -
 :أمها
يف مجيللع مسللائل احلضللانة واحللدا  وإمنللا حبسللب مصلللحة  : جيللب علللى القضللاة أال يكللون حكمهللم 5155ص -

 :احملضون
هذا وينبغذي  ن يالذم  ن رصحذان اليذعلع السذا يع ف ملذق الغذال  وف ملذق البنذت إمنذا هذع فيمذا إذا كانذت   

مولح  الغال  ف وصعو   نأب من اخدار   ومولح  البنت ف وصعوها  نأب   يها   ما إذا كان الغال  إمنا اخدار 
خدار من   عي  ألن  مي ن  من اللا  وياطي  ما ُي  ولع كان مضرا      ومل خي  الطرل اآلخر ألن  ُي ظ  من ا

وأيمر  حب ظ كداب هللا ويرسل  إل ملليات اليرآن  ومهع ذله   و كان ف وصعو   نأب هذا الذب اخدار  مضرؤ 
    و كذذان غذذ  مذذأمعن  كمذذروم ا خذذأبرات  مذذن صهذذ  كذذعن هذذذا العالذذأب م رطذذا  ف ال  يذذ    و مشذذغعب   ذذن  وبو

                                                 

 (.1205ارل  ف فاحت  الن اح ف ا سأل  )( سبق 1)

 20المذاء اب مل ذ  رقذم و ينظر: جممع   حبعث ف ا سأل   وقرار جمم  ال ي  جبأبؤ )منشعرؤ مبجل  جمم  ال ي : الاأبو ارذامس  اجلذاء األول(  قذرار هيبذ  كبذار ال( 0)
 -253  257 -250(  ظدوذر فدذاوى وار اإلفدذاء ا وذري  ص 702 -10/705للهجرؤ النبعي  )منشذعر ضذمن فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ   17/2/1705ف 

  0700 -2/0000  و 1571 -7/1502  فدذذذذاوى نذذذذعر  لذذذذد الذذذذأبرب لشذذذذيخنا  بذذذذأب الاايذذذذا  ذذذذن اب  703 -10/000  فدذذذذاوى اللجنذذذذ  الأبائمذذذذ  230
  0/352ا ممذأب  ذن  ثيمذع )يذ   شذرل  بأبا يوذعو   فدذاوى شذيخن100 -01/107جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأبالاايا  ذن اب : الن ذاح 

  .735 -731ص « النسل»(  رسال  231  273
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ومسداملها  ومهع ذله  فإن  ي عن  نأب الطرل اآلخر الذب ير ي  ال  ي  انسن   وكذله البنت: فإن  إذا كان 
ف وصعوهذا  نذأب   يهذا مضذرؤ  ليهذا لد ريطذ  وإ الذ  ف ال  يذ    و بنشذغال  امذعر ونيذا   و   ثذرؤ األسذ ار   و  

ل عن  ويعاث    و مسدامل ظأبرات   و مروصا  هلا  وكانت  مها ملريو   لد تر يدها  و نأبها كان غ  مأمعن  
اليأبرؤ  لد ذله  و يدها وم ا ا مأمعن  و نأبها من ُيميها وُيمي ا ندها  فإ ذا ت ذعن  نذأب  مهذا ولذع كانذت 

ثرها أتخ  تاويج البنت إل مداوص   وابألخ  ف هذا الامن الذب ا داو الناه في  ف كث  من األماكن  و  ك
مذذا  اذذأب الاشذذرين  وكثذذرت فيذذ  وسذذائل اإلفسذذاو  وكثذذر فيذذ  خذذروم النسذذاء إل ا ذذأباره واألسذذعاق ولذذاارؤ األقذذارب 
ونضعر مل الت الاوام وغ ها  وتذعافرت فيذ  وسذائل ابتوذال ف البيذعت  ذن طريذق اهلذات  الثا ذت وابن نذت 

سذذببها يسذذدطي  كثذذ  مذذن ال سذذاق  ن خيذذأب عا البنذذت  نذذأب  ذذأب  وصذذعو مذذن و ذذن طريذذق اهلعاتذذ  احملمعلذذ   والذذه  
يالملظها ف ا نال وُي ظها ف  كثر  وقا ا  و نأب  أب  وصعو من يالملظهذا ويرافيهذا ف خروصهذا إل األسذعاق 

  وهذا كل  يعص   لد اليضاؤ  ب ي عن مل مهم ف يي  مسائل انضان  (1)و ارؤ األقارب وملضعر ان الت
ملأبا   و يعص   ليهم  ن يرا عا مولح  الوغ   و ن ي عن ل ث  من انابت مل م خاص  ا يرتبط مبا هع وا

 صلح هلذا احملضعن  ألن مسأل  انضان   وتايذع مذن ي ذعن الوذغ   نذأب  مبنيذ   لذد صلذ  ا وذلح  لذ  وورء 
 .(0)ا  سأبؤ  ن   وهللا   لم

                                                 

 .00  11/02( الشرح ا مد  1)

 لد    إذا قأبمنا  ملأب األ عين فال أب  ن نرا ي صياند  ومل ظ  للط ل  وهلذا قال ماله والليث: إذا مل ت ن : »235–3/232( قال ف  او ا ااو 0)
ملر  وحتوع   و كانت غ  مرضي   فلألب  خذ البنت منها  وكذله اإلما   محأب ف الرواي  ا شهعرؤ  ن   فإن  يادرب قأبرت   لذد  األ  ف معض 

 ان ذذظ والوذذيان . فذذإن كذذان مهمذذال  لذذذله   و  ذذاصاا   نذذ    و غذذ  مرضذذي   و ذا واثذذ  واأل  خبالفذذ   فهذذي  ملذذق ابلبنذذت  ذذال ريذذ   فمذذن قذذأبمنا 
    و  ن سذ   فإمنذا نيأبمذ  إذا ملوذلت  ذ  موذلح  العلذأب  ولذع كانذت األ   صذعن مذن األب و غذ  منذ  قذأبمت  ليذ   وب الد ذات إل  دخي   و قر 

  وكذان قر   وب اخديار الوو ف هذ  انال   فإن  ضاي  الايل ي ثر البطال  واللا   فإذا اخدار من يسذا أب   لذد ذلذه  مل يُلد ذت إل اخديذار 
قذذأب قذذال: )ُمذذُروُهم ابلوذذالؤ لَِّسذذب    واضذذر عهم  لذذد تركهذذا لِّاشذذر  وفرقذذعا  يذذنهم ف  لذذ  و خذذ   وب حتدمذذل الشذذريا  غذذ  هذذذا  والنذذو مذذن هذذع  ن ذذ  

[. وقذال انسذن:  لمذعهم و و ذعهم وفيهذعهم  فذإذا كانذت األ  ت كذ  ف 5]الدحذر : ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈژ ا ضذاص ( وهللا تاذال ييذعل: 
تالم  اليرآن والوو ي ثر اللا  ومااشرؤ  قران   و  ع  مي ن  من ذله  فإ ا  ملق     ال اي   وب قر    وكذله الا س  وم   خل ا  د   و 

  ملأب األ عين امر هللا ورسعل  ف الوو و طّل   واآلخر مرا    ل   فهع  ملق و ول   .
اق ان ا   فخ    ينهما  فاخدار  اب   فيالت ل   م : سل  ألب شئ خيدار  اب   فسأل   ومسات شيخنا رمح  هللا ييعل: تنا     عان صبيا   نأب  

 فيال  مي تباثين كل يع  لل داب  وال يي  يضر ين  و يب ي كين للا  م  الوبيان  فيضد    لأل . قال:  نتِّ  ملق   .
  ليذ   فهذع  ذاص   وب وبيذ  لذ   ليذ    ذل كذل مذن مل ييذم ابلعاصذذ  ف قذال شذيخنا: و إذا تذرج  ملذأب األ ذعين تالذيم الوذو  و مذر  الذذب  وصبذ  هللا

 ذ  هللا وبيد   فال وبي  ل    ل إما  ن ترف  يأب   ن العبي  وييا  مذن ي اذل العاصذ   وإمذا  ن يضذم إليذ  مذن ييذع  ماذ  ابلعاصذ   إذ ا يوذعو طا
ث الذذذب ُيوذذل ابلذذرملم  والن ذذاح  والذذعبء  سذذعاء كذذان الذذعارث فاسذذيا  ورسذذعل  حبسذذ  اإلم ذذان. قذذال شذذيخنا: ولذذيس هذذذا انذذق مذذن صذذنس ا ذذ ا

امر ؤ   وصانا    ل هذا من صنس العبي  اله ب أب فيها من اليأبرؤ  لد العاص   والالم     وفال  حبس  اإلم ان. قال: فلع قأبر  ن األب تاوم
لضذرؤ  فانضذان  هنذا لذأل  قطاذا   قذال: وممذا ينبغذي  ن يالذم  ن الشذار  لذيس ب ترا ي مولح  ا ند   وب تيع   ا و مها  قع  مبولحدها من تلذه ا

ب ييأب  ذو   ن  ن   ا  ف تيأب   ملأب األ عين مطليا   وب اي  العلأب  ع األ عين مطليا   والالماء مد يعن  لد  ن  ب يداع  ملأب ا مطليا   ل
 .5/007وينظر ابسدذكار: العصي  «. مالاأبوان والد ريط  لد الرب الااول احملسن  وهللا   ل
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 ابب الوليمة

 :دعوة للوليمة من اجلفلى: إراال البطاقات لل 5111ص -
وهذا ابسدحباب إلصا   الأب عؤ إمنا هع إذا  ع الأبا ي ا أب ع  ان قذال: ا فذالن املضذر وليمذه  ومهذع ذلذه    

  كذذأن ييذذعل: هلمذذعا  يهذذا النذذاه  فذذإن اإلصا ذذ  ملينبذذذ «و ذذعؤ اجل لذذد» مذذا إذا كانذذت الذذأب عؤ  امذذ   وهذذي الذذه تسذذمد 
 عؤ  ن طريق إرسال البطاقات كما ي ال كث  من الناه ف هذا الامان  فاألقرب ت عن مبامل   ويأبخل ف ذله: الأب

؛ أل ا ترسل غالبا  إل كل من ل  صذل   وذامل  الذأب عؤ مذن صذار وقريذ  وصذامل   وب خيذ   ذا (1)  ا و عؤ ص لد
 .(0)  ه ا يا م

 :: من مفااد التواع يف الوليمة: ترويج املخدرات 5119ص -
مفااد التواع يف الوليمة: تقليد الفقراء واملتواطني لألغنياء  لا يكلفهلم ورمبلا صلدهم علن  : من 5119ص -

 :النكاح

: من مفااد التواع يف الوليمة: تصوير بعض الفااقات للنساء احلاضرات  ا حيدث عنه مفااد   5119ص -
 :كثرية
غنيذذا   ألن ذلذذه ب ملاصذذ  إليذذ   ورمبذذا يذذ وب إل  كمذذا  نذذ  ينبغذذي  ذذأب  الدعسذذ  كثذذ ا  ف مل ذذل الذذاوام ولذذع كذذان الذذاوم     

الدبذير  وإل ملضعر من ف ملضعر  م سأبؤ  كذباق ال سذاق مذن الرصذال والنسذاء  ورمبذا يالذن   سذي   مذا  النذاه  وألن 
ذلذذذه رمبذذذا يذذذ وب إل  ن ييلذذذأب ا دعسذذذطعن مذذذن النذذذاه هذذذذا الغذذذين  في ذذذعن فيذذذ  ت ليذذذ   لذذذيهم  ورمبذذذا يوذذذأبهم ذلذذذه  ذذذن 

ورمبذذا ُيوذذل مذذن الدعسذذ  ف كثذذرؤ ا ذذأب عين م اسذذأب  خذذرى  كمذذا هذذع ملاصذذل ف هذذذا الامذذان  كدوذذعير  اذذق   (7)الن ذذاح
ال اسذذيات للنسذذاء اناضذذرات  غذذ   لمهذذن  و غذذ  إذ ذذن  مث نشذذر صذذعرهن  ذذع ال سذذاق  ورمبذذا ُيوذذل مذذن ذلذذه  ضذذرار  

ى صذذعر ا يدذذأباوهلا ال سذذاق  ومذذن تلذذه كبذذ ؤ  لذذد ا ذذر ؤ الذذه نشذذرت صذذعر ا  ومذذن ذلذذه  ن  وصهذذا قذذأب يطليهذذا إذا ر 
ا  اسذذأب العاقاذذ : ملوذذعل إ جذذاب  اذذق اناضذذرين  و اناضذذرات ابلذذاوم  و الاوصذذ   فيحسذذأب ا  لذذد مذذا كسذذبا  ف هذذذا 
الاوام  ورمبا ُيول من ذله تالق ن س هذا ا اج  مبا   ج      وقذأب يوذي  الذاوصع  و  ملذأب ا ابلاذع  فيدضذرران 

  ذله.
 :التبذير: صنع طعام زائد عن حاجة املدعوين يؤدي غالبا  إىل أهانتهمن  : 5115ص -

                                                 

 (  ورصح  شيخنا  بأبالرمحن  ن  صر الرباج.10/771( وقأب مال إل هذا اليعل شيخنا ممأب  ن  ثيمع ف الشرح ا مد  )ط وار ا ن اجلع ب 1)

   و اكدبذعا آلل فذالن وآل فذالن   و اكدبذعا ( مل  ولذع كدذ  اسذم ا ذأب ع  لذد  هذر البطاقذ   فذإن صذامل  الذأب عؤ ييذعل غالبذا : اكدبذعا جلميذ   قار نذا0)
 ألهل ملينا  و هذا من اجل لد.

 .01/03( جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأب الاايا  ن اب : الن اح ابب وليم  الاره 7)
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ف العليمذذ :  ن يوذذن  طاامذذا   ائذذأبا   ذذن ملاصذذ  ا ذذأب عين  ممذذا ي تذذ   ليذذ  فسذذاو هذذذا الطاذذا   و ذذأب   ومذذن الدبذذذير     
نذذ  إفسذذاو للمذذال وإهانذذ  أل ؛ابسذذد اوؤ منذذ   ورمبذذا يهذذان هذذذا الطاذذا   رميذذ  ف  مذذاكن الن ذذاات واليذذاذورات  وهذذذا مذذر 

 .(1)للطاا 
 :: الذي ينبغ  عند زايدة الطعام توزيعه على احملتاجني عن طريق اجلمعيات أو غريها 5115ص -
 :إن مل يوجد من أخذ الطعام الزائد فينبغ  جتفيفه أو تثليجه مث توزيعه : 5115ص -
 :ان نظيف: إن مل لكن حفظ الطعام الزائد يف الوليمة وضع يف مك 5115ص -
: إن مل يقم صاحب الوليمة ابلواجب جتاه هذا الطعام وجلب عللى ملن حضلر إنكلار إهانلة الطعلام  5115ص -

 :والقيام مبا جيب يف ذلك
والذذذب ينبغذذي  نذذأب  اوؤ األكذذل  ذذن ملاصذذ  ا ذذأب عين  ن يسذذلم هذذذا الاائذذأب إل اجلهذذات الذذه تيبلذذ   كاجلمايذذات    

ال  فذذإن مل يعصذذأب ف وقذذت مل ذذل الذذاوام مذذن أيخذذذ  فينبغذذي جت ي ذذ   و تثليجذذ  ملذذ  ار يذذ    و  اذذق ال يذذراء   و الامذذ
ينيل إل احملداصع  اأب ذله  ولع  ل ا  للذأبواب  فذإن مل مي ذن ذلذه فينيذل إل مذل نظيذ   فلالذ  أييت مذن أيكلذ  مذن 

 جتع   وهذا كل  واص   يذين  لذد   ألن  م   شر ا   وإهان  احمل   ب(0)الناه  و الأبواب  ومل  ب ميدهن هذا الطاا 
صامل  وليم  الن اح  فإن مل ييم    وص   لد من  لم    إن ار هذا ا ن ذر   دبليذف وبؤ األمذر  ذن ذلذه  وابلييذا  

 مبا يلا  جتا  هذا الطاا  حبس  الد ويل السا ق.
 :: من التبذير: شراء املفرقعات والرصاص للرم  يف اِواء 5111ص -

ر ف مل الت الاوام:  ن ين ق الذاوم  و غذ    مذعاب  ف شذراء م رقاذات   و ف شذراء رصذاص يرمذد  ذ  ومن الدبذي   
   و ا في  من  ذل ا ال ف  مر ب مولح  في .(7)ف اهلعاء ف مل ل الن اح  وهذا ممنع   ا في  من ا خاطر

 :ه احملرم: جيب منع كل أمر حمرم يف الوليمة كاالخت ط احملرم والتيب 5111ص -
كما ل   ن لدن  ف مل ل الن اح كل  مر مر   كاخدالط الرصال ابلنساء  و وخعل  اذق الرصذال كذالاوم     

 و  اذق  قذارب الذاوصع  و غذ هم كالامذال وانذراه ومهذعهم  لذد النسذاء  وكالدشذب  ابل  ذار ف  فذراملهم  فذإن تيليذأب 
 .(2)ر  ف وين هللا تاالال  ار ف مل ل الافال  و غ   ف  مر خاص  م م

 :الزواج : من التقليد احملرم يف الوليمة: لبس دبلة 5111ص -
ومن الدشذب  ابل  ذار ف مل ذالت الذاوام: مذا وقذ  فيذ   اذق ا سذلمع ف هذذا الاوذر مذن تيليذأب ال  ذار ف لذبس    

                                                 

 ( هذا فيما يظهر في  إسرال  ألن  جماو ؤ للحأب  وفي  تبذير ألن   ن ق ا ال ف غ  وص  ملق.1)

 .100 -01/05داوى وميابت مدنع   ( جممع  ف0)

إطالق النار ف الن اح ليس من اإل الن الشر ي  وفي  من ا خاطر ما ييدضي (: »15013  ال دعى )10/103( صاء ف فداوى اللجن  الأبائم  7)
 «.منا 

 ر  وذكرت  ول  حترميها.( ينظر: رسال  تسهيل الاييأبؤ  ابب العبء والرباء  فيأب فولت ال ال   لد مسأل  الدشب  ابل  ا2)
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 .(1)«و ل  الاوام»خامت مبناسب  الاوام  يسمعن  
 :ذكر هللا تعاىل : الجيوز ضرب الدف مع 5111ص -

 .(0)ل ن ب لع  ضرب الأبل م  ذكر هللا تاال  ألن من تاظيم ذكر  تاال  ن ب يوحب  ضرب ول ومهع     
 :: حيرم على الرجال ضرب الدف أو غريه يف النكاح أو غريه 5111ص -

وروت ف الذذذأبل ف   مذذذا ضذذذرب الرصذذذال ابلذذذأبل  و الطبذذذل  و غ  ذذذا فهذذذع مذذذر  ف الن ذذذاح وغذذذ    فالرخوذذذ  إمنذذذا  
 .(7)الاره ف ملق النساء  لثبعت  منهن  مليا  وون الرصال ف الوأبر األول

 :: حيرم ااتدعاء املغنني واملغنيات يف الوليمة 5111ص -
 :: حيرم وضع شريا غنائ  يستمعه النساء أو يرقصن على غنائه 5111ص -
 :: احملاورة حمرمة يف النكاح 5111ص -

للرصال  وهع الذب يغين الناه  غنذاء مطذرب  « ا طرب» و « ال نان الشاو»أب اء من يسمد وكذله ُير  اسد   
  كما ُير  اسدأب اء مطر   للنسذاء   و وضذ  شذريط (2)وغالبا  ي عن م  الغناء آبت هلع  كالاعو   و الراب     و غ  ا

 .(3)في  غناء مر  يسدما  النساء  و يرقون  لد غنائ 
  وهذع  ن ي ذعن هنذاج شذا ران  و  كثذر  كذل منهمذا (5)«احملذاورؤ»حملرم  ف الن اح وغ  : ما يسمد ومن األمعر ا  

ميأبح ن س  ويذ  الشا ر اآلخر   و مهع هذا  ويروو  اق اناضرين شار ا  فهذا مر    ا في  مذن ال ذذب ف ا ذأبح 
 ا يدسب  ف ملوعل مشاصرؤ وغ ها.والذ   و ا يشدمل  لي  من ال خر  و ا ُيأبث  من الضغائن   ل رمب

 :ال حرج يف إلقاء كلمة توجيهية يف الوليمة : 5112ص -
 :: ينبغ  أن تكون الكلمة مناابة حلفل الزواج 5112ص -
: من اومور املناابة يف الكلمات يف الوليمة: ذكر آداب النكاح ووصف اجلنة والقصلص امللؤثرة  5112ص -

 :جيمع بني الفائدة والرتويى والقصائد النافعة وحنو ذلك  ا
وقصللص مفيللدة : إن حصللل وضللع حفللل ثقللايف منللوع ييللتمل علللى شللعر  فللع وكلمللات خفيفللة  5112ص -

 :ومسابقات وحنوها فحسن

                                                 

 (.3132  2103  فدعى )10/122( فداوى اللجن  الأبائم  1)

 (.3320  فدعى رقم )03  10/02( فداوى اللجن  الأبائم  0)

  01/153(  جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأب الاايا  ن اب  13033  7701  فدعى )171  10/113( فداوى اللجن  الأبائم  7)
 (.1002وينظر: ما سبق ف  ول الن اح ف ا سأل  )  137  130

 (.0125  فدعى رقم )10/117( فداوى اللجن  الأبائم  2)

 .01/130(  جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأبالاايا  ن اب 0225  فدعى رقم )02  10/07( فداوى اللجن  الأبائم  3)

 (.13007  فدعى رقم )171  10/170( فداوى اللجن  الأبائم  5)
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  ل ن ينبغي  ن ت عن غ  مملذ  للحاضذرين  ولذيس (1)وب ملرم ف إلياء كلم   و ماضرؤ تعصيهي  ف مل ل الاوام  
 ذذذاب اليذذرب ومهع ذذا  ألن ان ذذل مل ذذل فذذرح  فينبغذذي  ن تشذذدمل هذذذ  احملاضذذرؤ  و ال لمذذ  فيهذذا ترهيذذ   ذذذكر النذذار  و 

 لد ما يناس  ا يا   فدشدمل  لد ذكر ال غي  ف الن اح  وذكر وص  اجلن   وناذيم اليذرب   و تشذدمل  لذد ذكذر 
الذذذن س  وإن وضذذذ   قوذذذ  فيهذذذا  ذذذرب و ظذذذات   و قوذذذائأب  فاذذذ   ومهذذذع ذلذذذه ممذذذا لمذذذ   ذذذع ال ائذذذأبؤ والذذذ ويح  ذذذن

مسا يات ثيافي   فا  فحسن  وإن ملول تنعي   فجال مل ل ثياف يشدمل  لد كلمات  فاذ   ومسذا يات ثيافيذ   
وشار  ف   ومهع ذله مما لم   ع ال ائأبؤ وال ويح ا باح  ن الن س كما ي ال   اذق الذأب اؤ ف هذذا العقذت فذذله 

 .(0) ول
 كتاب اوطعمة

  :كل الدجاج الذي يدخل يف تركيب علفه بعض النجااات: جيوز أ 5129ص -
وذلذذه كالذذأبصام الذذذب يالذذ  اب ركذذاات الغذائيذذ  انأبيثذذ  الذذه يذذأبخل ف ت عينهذذا الذذأب  ا سذذ عح و اذذق ا يدذذات       

وألن  -كمذا سذبق–والروث النجس ومهع ذله  لع   كل  إذا ثبت  أب  ضرر ؛ لضا  األملاويث العاروؤ ف اجلالل  
سذذات الذذه أيكلهذذا انيذذعان تسذذدحيل ف صسذذأب  إل نذذم وو   وألن النجاسذذات الذذه تذذأبخل ف ا ركذذاات انأبيثذذ  النجا

تدارض لاملي  توني  وطبد تاول  سبب  رائح  النجاس  ولع ا وطامها  فدسدحيل تله النجاسات إل  شياء طذاهرؤ  
 .(7)فال ي عن هلا  ثر ف حتر   كل تله انيعا ت

 :النبااتت اليت تسقى مبياه اجملاري النجسة حيل أكلها:  5115ص -
: جيوز أكل النبات الذي يسلمد ابلنجاالات كالعلذرة واومسلدة الكيماويلة الليت يلدخل يف تركيبهلا  5115ص -

 :بعض النجااات إذا مل يكن ضرر ومل يظهر أثر النجااة على ما يؤكل منها
الذذذذب يسذذذيد ابلنجاسذذذات  كالذذذذب يسذذذيد مبيذذذا  اجملذذذارب قبذذذل  ومثذذذل انيذذذعا ت الذذذه أتكذذذل النجاسذذذات: النبذذذات   

تنييدها  و كالنبات الذب يسذمأب ابلنجاسذات كالاذذرؤ و األمسذأبؤ ال يماويذ  الذه يذأبخل ف تركيبهذا  اذق النجاسذات  

                                                 

 . 01/101(  جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  11330  فدعى رقم )10/103( فداوى اللجن  الأبائم  1)

 ( مساذت شذيخنا ممذذأب  ذن  ثيمذع رمحذذ  هللا ييذعل: ب ينبغذي  ن يشذذدمل مل ذل الذاوام  لذذد مع ظذ   ألنذ  مل ذذل فذرح  وا ع ظذ  فيذذ  ثييلذ   لذد  امذذ 0)
ينبغي  ن ب ت عن طعيل   وينبغي  ن لدن  فيها  –وهذا  مر ملسن إذا كانت مناسب  للميا –ذا فإن   نأب وض  كلم  ف مل ل الاوام الناه. وهل
  ألن ذله كل  رمبا ي وب إل ملل كث  من الاام    ل رمبا ي وب إل  غق  اق ضاي ي اإلميان للذكر وار   وهللا -كما سبق   ال -ال هي  
 [  وان م  وض  الشيء ف معضا .103]النحل:"ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ"يعل: تاال ي

فينبغي لوامل  مل ل الاوام  و من يدعل ترتيذ  مثذل هذذا األمذر فيذ    ن ُيذرص  لذد حتوذيل ا وذاحل وال عائذأب الذه ذكرهذا مذن ملذث  لذد صاذل 
امل كما ذكر   ال    و مهع   وهللا   لم. وقذأب  طذال شذيخنا الذكر ف مل الت الاوام  و لد الباأب  ن ا  اسأب اله ذكرها من من  من ذله  في

ف  يذان حتذر  ابسذدما  للغنذاء وآبت اللهذع ف مل ذل الذاوام  135-01/100ف جممع  فداوى وميذابت مدنع ذ   -رمح  هللا– بأبالاايا  ن اب  
 ال ومهع  مباح ف مل ل الاوام ومهع . ن الشار انسن الذب خيلع من آبت اللهع  وخيلع من الغ 111 01/133وغ    وذكر 

حبذث  . «: وراسذات فيهيذ  ف قضذاا طبيذ  مااصذرؤ»  كدذاب 11/020(  الشذرح ا مدذ  7502  فدعى )00/733ينظر: فداوى اللجن  الأبائم   (7)
 .231 -0/201« اإلسالميالنجاسات ا خدلط  ابأل الل و ثرها ف ا ندعصات انيعاني  ف ال ي  »و. ممأب  ن  ثمان  ن شب   انعان 
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فإنذذذ  لذذذع   كلهذذذا إذا مل ي ذذذن فيهذذذا ضذذذرر ومل يظهذذذر  ثذذذر النجاسذذذ  مذذذن لذذذعن  و طاذذذم  و ريذذذح  لذذذد مذذذا ي كذذذل مذذذن هذذذذ  
 .(1)تالنباة

 ابب الذكاة

 :الذابئى اليت أتيت من ب د أهل كتاب عادهتم الذبى اليرع  جيوز أكلها : 5115ص -
: إذا كانللت الللذابئى مللن بلل د أهللل كتللاب يللذحبون ذحبللا  غللري شللرع  كالللذبى ابلصللعق أو اخلنللق أو  5115ص -

 :الرم  ابملسدس حرم أكلها
 :ل الكتاب جاز أكل ذابئحهم واوحوط تركها: إن اختلفت طريقة أهل بلد من ب د أه 5115ص -

و لي  فإن الذابئح اله أتيت من  الو  هل كداب  او م إتبا  الطرق الشر ي  ف الذ ح  من ذكر اسم هللا  وا ار   
 الأب   يط  انليع  وا ربء  نأب الذ ح لع   كلها.

 الطرييذذ  الشذذر ي   كاذذأب  ذكذذر اسذذم هللا  نذذأب  مذذا إذا كذذان مذذن  ذذاوؤ  هذذل ال دذذاب ف  لذذأب مذذن  لذذأبا م الذذذ ح  غذذ   
الذ ح   و الذ ح ابرنق   و ابلواق ال هرابئي   و ابلرمي اب سأبه لبهيم  األناا  غذ  ا دعملشذ   فإنذ  ب لذع   كذل 

 ذابئحهم.
  مذذا إن اخدل ذذت طرييذذ   هذذل ال دذذاب ف  لذذأب مذذن البلذذأبان  فمذذنهم مذذن يذذذ ح ابلطرييذذ  الشذذر ي   ومذذنهم مذذن يذذذ ح  

 غ هذذا  فإنذذ  لذذع  األكذذل مذذن ذابئحهذذم؛ ألن األصذذل ف ذابئذذح  هذذل ال دذذاب انذذل  وإن كذذان األملذذعط للمسذذلم تذذرج 
 .(0)األكل من ذابئحهم

  :: إذا كان الذبى آبلة أوتوماتيكية تذبى عدة حيوا ت يف وقت واحد أجزأ التسمية عند حتريكها 5111ص -
 :عدد وجب أن يسم  عند كل جمموعة يتواصل ذحبها : إذا كانت اآللة تذبى عددا  بعد 5111ص -
 :: جيب أن يكون الذي يسم  هو الذي حيرك اآللة وأن يكون  ن حتل ذبيحته 5111ص -
 :: ال جيزئ وضع مسجل يردد التسمية عند الذبى 5111ص -

                                                 

 .11/020  الشرح ا مد  2/223  ا ون  ب ن  يب شيب  377 -2/370ينظر: ا ون  لابأبالر اق  (1)

  2130  7713  فدذعى )203 -00/200الوذاورؤ  ذن وار اإلفدذاء ابلذراض  فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ  « مل م الذابئح ا سذدعروؤ»ينظر: رسال  ( 0)
األطامذذ  و مل ذذا  الوذذيأب »  رسذذال  22 -20  70 -07/70اوى وميذذابت مدنع ذذ  لشذذيخنا  بذذأب الاايذذا  ذذن اب  (  جممذذع  فدذذ3033  2553
 .720 -700ص «  مل ا  الذابئح واللحع  ا سدعروؤ»  رسال  155 -130ص « والذابئح

 حبذاث اصدهاويذ  ف ال يذ  »شعر ضذمن كدا ذ    من«الذابئح والطرق الشر ي  ف إجنا  الذكاؤ»وللأبكدعر ممأب األشير حبث صيأب ف ا سأل   نعان  
ورصح  ن ماصهلت صذ   ذحبذ  مذن ذابئحهذم ُيذل  كلذ   ل ذن قذرر  ن مذا أييت اآلن مذن  ذالو النوذارى ب جتهذل صذ    000 -123ص « الطو

بذع  ن هذذا اللحذم  اينذ  ذ ذح ذحب    ل مالع    م يذحبعن  غ  الطرق الشر ي   فال ُيل  كل  إب إن صاء ت شهاوؤ من صه  إسالمي  معثعقذ  ت
رق  لد الطريي  الشر ي . وا سأل  فيما يظهر حتدام إل مايأب  ناي   لعصعو اخدالل ف الديارير اله صأبرت  ن  اق اجلهات اإلسالمي   ن ط

عقذت منهذا  ليسذدطي  ان ذم الذأبقيق الذ ح ف تله البالو  فيحدام الباملث إل  ارؤ  شهر  الو النوارى اله ترو إل ا سذلمع اللحذع  ف هذذا ال
  لد مايرو من كل  لأب من  الوهم.
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 :: ال جيزئ كتابة اام هللا تعاىل على السكني 5111ص -
 ن ينطذق ابلدسذمي   نذأب البذأبء ف الذذ ح  وإذا كذان الذذ ح آبلذ   وتعماتي يذ  فيج   لذد مذن ييذع   ذذ ح انيذعان    

وصذذ   لذذد الاامذذل الذذذب يذذأبير هذذذ  اآللذذ   ن يسذذمي  نذذأب إوار ذذا  وإن كانذذت تذذذ ح  ذذأبؤ مليذذعا ت ف وقذذت واملذذأب 
 ذأبوا   اذأب مدول  صذا   ن يسذمي مذرؤ واملذأبؤ  نذأب حتريذه اآللذ   نيذ  الذذ ح هلذذ  انيذعا ت كلهذا   مذا إن كانذت تذذ ح 

 أبو  فإن  ل   لد مذن ُيركهذا  ن يسذمي  نذأب كذل جممع ذ  يدعاصذل ذحبهذا  فذإذا انيطذ  الدعاصذل   ذاو الدسذمي   نذأب 
شرو  اآلل  ف ذ ح اجملمع   الثاني   وه ذا  وب لائ  ن ييع  ابلدسمي  شذخ  آخذر ب يدذعل تشذغيل هذذ  ا اكينذ   

 .(1)كيد ول   ن ي عن من يدعل حتري ها ممن حتل تذ 
ي الذذ   اضذذهم مذذن ابكد ذذاء مبسذذجل يذذروو الدسذذمي    و   دا ذذ  اسذذم هللا تاذذال  لذذد السذذ ع فهذذذا غذذ    مذذا مذذا   

 .(0)جمائ؛ ألن الذا ح مل يذكر اسم هللا تاال  نأب الذ ح
 :: ما يفعل يف بعض أماكن ذبى الدجاج اووتوماتيكية من قطع الرقبة حبزة واحدة جمزئ 5135ص -

  لع ذ ح الأبصاصذ   و الطذ   لذد وصذ  السذر    فيطذ  رقبدهذا حبذاؤ واملذأبؤ  سذ ع  و منشذار كمذا ي اذل ف ومثل   
 نذذ  سذذبل  ذذن  -رضذذي هللا  نهمذذا - اذذق  مذذاكن ذ ذذح الذذأبصام ف هذذذا الاوذذر  فاملذذ  صذذائا   ذذا ثبذذت  ذذن ا ذذن  بذذاه

الذذذ ح مشذذدمل  لذذد مذذا  مذذر  ذذ  ف    وألن هذذذا-(7)ياذذين سذذريا -رصذذل ذ ذذح وصاصذذ  فطذذ َّ ر سذذها  فيذذال: ذكذذاؤ ومليذذ  
 . (2)الشر  من إ ار الأب  وقط  األووام

: حيرم رم  احليوان قبل ذحبله مبسلدس حديلدي أو ضلرب رأالها مبطرقلة أو تسلليا تيلار كهرابئل   5132ص -
 :عايل الضغا عليها

 :إن أدرك احليوان الذي فعل به ما ابق وبه حياة مستقرة فذك  حل أكله : 5132ص -
 :: إن مات احليوان الذي فعل به ما ابق قبل تذكيته فهو موقوذ ولو مسى عند فعلها 5132ص -

و ليذذ : فذذإن انيذذعا ت الذذه ترمذذد ف ر سذذها مبسذذأبه ملأبيذذأبب ذب ر ه كذذروب   و الذذه تطذذرق ف ر سذذها مبطرقذذ    
 ذذا فيذذ  مذذن تاذذذي   مذذ   ن ذلذذه كلذذ  مذذر  -ملأبيأبيذذ    و الذذه يسذذلط  ليهذذا تيذذار كهرابئذذي  ذذايل الضذذغط  قبذذل ذحبهذذا

                                                 

(  قذذذرارات وتعصذذذيات 01153  00372  3033  0533  فدذذذعى )201  200  252 -250  727  00/720فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ   (1)
 .002جمم  ال ي  اإلسالمي جبأبؤ ص 

  قذرار جممذ  ال يذ  000قرارات وتعصيات جمم  ال ي  اإلسذالمي جبذأبؤ ص  ( 00372  0000  فدعى )201 00/725فداوى اللجن  الأبائم  ( 0)
  الشذرح ا مدذ : الوذيأب 2/030للأبكدعر ممأب اجليذااي « في  النعا ل»ه  نيال   ن 1201( ف ذب انج  02/01) 2اإلسالمي ابلسعوان رقم 

11/751. 

رصال الوحيحع  وقأب  لي  البخذارب ف ا عضذ  السذا ق  وصذحح  الايذين ف  إبسناو صحيح  رصال  2/300روا  ا ن  يب شيب  كما ف الدغليق  (7)
   وانافظ ف ال دح.01/107 مأبؤ اليارب 

  3033 فدذذعى)231  257  727  00/720  فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  07/22جممذذع  فدذذاوى وميذذابت مدنع ذذ  لشذذيخنا  بذذأب الاايذذا  ذذن اب  ( 2)
00227  01153.) 
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إن  وركذذت وفيهذذا مليذذاؤ مسذذديرؤ  فذذذكيت  ملذذل  كلهذذا  وإن ماتذذت قبذذل تذذذكيدها فهذذي معقذذعذؤ  ب ُيذذل  -(1)للحيذذعان
 كلها إبيا   هل الالم  ولع مسي  ليها  نأب رميها  و تسليط ال هرابء  ليها  و ضر ا اب طرق   و قطات رقبدها  اأب 

 .(0)ذله
 :ان الذي خيدر أو يدوخ قبل ذحبه وبه حياة فذبى حل أكلهإذا أدرك احليو  : 5132ص -
 :أما إن أدرك بعد موته بسبب التخدير أو التدويخ فهو ميتة ال حيل أكله : 5131ص -
: وهذا التحذير التخدير والتدويخ إن كان فيه تعذيب للحيوان أو يؤدي إىل وفاته قبل ذحبه فهو  5131ص -

 :حمرم
 :خدير أو التدويخ ال يعذب احليوان وال يؤدي ملوته قبل ذحبه فهوجائز: أما إن كان الت 5131ص -
: إذا كان التيار منخفض الضغا وخفيف اللمس حبيث ال يعذب احليوان وكان فيه مصلحة فهلو  5131ص -

 :جائز
ن ومثل ذله: ما خذأبر مذن انيذعان   و ووخ ابسذدامال مذايج اثي  كسذيأب ال ر ذعن مذ  اهلذعاء  و األكسذجع  فذإ  

 ورج  اأب اأبير   و تأبوخي  و   مليذاؤ فذذ ح  ملذل  كلذ   وإن مل يذأبرج فمذات  سذب  الدخذأبير  و الدذأبويد  فهذع ميدذ   
   و كذذان فيذذ  تاذذذي  لذذ    مذذا إذا مل ي ذذن (7)وهذذذا الدخذذأبير والدذذأبويد مذذر ؛ إن كذذان يذذ وب إل مذذعت انيذذعان قبذذل ذحبذذ 

 فهع صائا.ذله ي وب إل وفات  قبل ذحب   وليس في  تاذي  ل  
كمذذا  نذذ  إذا كذذان الديذذار ال هرابئذذي مذذنخ ق الضذذغط وخ يذذ  اللمذذس حبيذذث ب ياذذذب انيذذعان  وكذذان ف ذلذذه   

موذذذذلح   كدخ يذذذذ   مل الذذذذذ ح  نذذذذ   و أبئذذذذ   ن ذذذذ  ومياومدذذذذ   فذذذذال اه  دسذذذذليط   لذذذذد انيذذذذعان  نذذذذأب ذحبذذذذ   مرا ذذذذاؤ 
 .(2)للمولح 

 :ليه من مسدس أو بندقية أو رشا : جيوز عقر املعجوز عنه إبط ق النار ع 5131ص -
 .(3)من مسأبه   و  نأبقي    و رشاش   و غ ها ولع  صرمل  إبطالق النار  لي 

                                                 

 الامل إب ف ملال اناص  إل ذله  كما إذا نأب   و كان صائال   كما سيأيت  يان  قريبا . وبلع  مثل هذا( 1)

-732(  ظدوذذذر فدذذذاوى وار اإلفدذذذاء ا وذذذذري  ص 1032  7003  0120  فدذذذعى )252 -250  202-00/200فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ   (0)
للذذأبكدعر ممذذأب األشذذير )منشذذعر ضذذمن كدا ذذ  «  ي  ف إجنذذا  الذذذابئحالذذذابئح والطذذرق الشذذر »  حبذذث 000  قذذرارات اجملمذذ  ال يهذذي مب ذذ  ص721

 (.000-123ص «  حباث اصدهاوي  ف ال ي  الطو»

  وفيذ  007(  قذرارات وتعصذيات جممذ  ال يذ  اإلسذالمي جبذأبؤ ص 12235  13003  فدذعى )220  230  00/250فداوى اللجن  الأبائمذ   (7)
بلع  تأبويد انيعان ا راو تذكيد  ابسدامال » أب  معت الذ يح  قبل تذكيدها  وصاء في   يضا  مانو :  ت ويل ف الشروط ال ني  اله يدأكأب  ا

يذ    ذا ثبذت ا سأبه ذب اإل رؤ العاقذؤ   و ابلبلطذ    و اب طرقذ   وب ابلذن د  لذد الطرييذ  اإلجنليايذ   وب لذع  تذأبويد الذأبواصن ابلوذأبم  ال هرابئ
 «.إل معت نسب  غ  قليل  منها قبل الدذكي ابلدجر   من إفضاء ذله 

 .001قرارات اجملم  ال يهي مب   ص ( 2)

( 02/01) 2(  فرار اجملم  ال يهي اإلسالمي ابلسعوان رقذم 5022  0330  0120  فدعى )223  225  00/252فداوى اللجن  الأبائم   (3)
 .2/030للهجرؤ  ن ال   ن في  النعا ل  1201ف 
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 :: جيوز تدويخ ما عجز عن ذحبه إال بتدوخيه مث تذكيته 5131ص -
 :إن مات ما دوخ من املعجوز عنه قبل ذحبه مل حيل أكله : 5131ص -

تذكيدذ  مل ُيذل  كلذ   ألنذ   إب  دأبوخي   مث تذكيد   اأب ذله  فإن مات قبذل ولع   يضا  تأبويد ما  جا  ن ذحب   
 .(1)مل ييدل مبحأبو  فهع ميد 

 :: إن رم  هذا البعري ببندقية أو رشا  أو غريمها فجرح به فمات منه حل أكله 5133ص -
  شخ  حتل ذ يحدذ  ف و ذله ان لرمل )ولع تروى  ا  ف  بر  فداذر مهر   فجرح ف  ب معض  من صسأب (    

)فمذات  (0) هر   و  طن   س ع  و غ ها   و يرميذ   سذالح  كبنأبقيذ   و رشذاش  فيجرملذ  ف  ب معضذ  مذن صسذأب 
رضذذي هللا - (3)  وا ذذن  مذذر(2)  و ا ذذن  بذذاه(7)لثبذذعت ذلذذه  ذذن  لذذي )ملذذل  كلذذ (  ب مذذات  سذذب  هذذذا اجلذذرح ذذ ( 
 .- نهم

 كتاب الصيد

 :رح به الصيد: الرم  بس ح  ري: من احملدد الذي جي 5139ص -
ومن احملأبو الذب لذرح الوذيأب:  ن يرمذي الوذيأب  سذالح  رب  كمسذأبه   و  نأبقيذ    و رشذاش   و مهعهذا  فذإذا   

 .(5)صرح الويأب     فمات من  ثر صرمل   ملل  كل   ال خالل  ع  ام   هل الالم
                                                 

للأبكدعر « في  النعا ل»للهجرؤ النبعي  الشري   )نيال   ن  1201( ف شهر ذب انج   ا  02/01) 2ال ي  اإلسالمي ابلسعوان رقم قرار جمم  ( 1)
  واألقرب  ذأب  اشذ اط هذذا الشذرط  لاذأب  « شرط  ن بي وب الدأبويد إل معت  لع ترج»(  وصاء ف هذا اليرار ما نو : 2/050ممأب اجليااي 
  لي .  الأبليل اليعب

 .11/773الشرح ا مد  ( 0)

إبسذناو رصالذ  رصذال 3/703  وا ذن  يب شذيب  5/070إبسذناو ملسذن  رصالذ  رصذال الوذحيحع. وروا  ا ذن سذاأب  3/707روا   ن  ا ن  يب شيب   (7)
 الوحيحع   أبا ة اي   فلم يعثق  ل ن  من كبار الدا اع  ويروب قو  وقات ل   فاإلسناو مدمل للدحسع.

 «.ما   جاج مما ف يأبج فهع مبنال  الويأب»إبسناو صحيح  ن ا ن  باه  قال:  3/723(  وا ن  يب شيب  2232روى  بأب الر اق )( 2)

 . وسنأب  صحيح.0/025  والبيهيي 3/702(  و ا ن  يب شيب  2221روا   ن   بأب الر اق )( 3)
جماومذذا   ذذ   ذذن  لذذي وا ذذن  بذذاه و ائشذذ  وا ذذن  مذذر  وينظذذر: الدحجيذذل ص  ( تالييذذا  0/572وقذذأب روا  البخذذارب ف ابب مانذذأب مذذن البهذذائم )فذذدح 

وتبذذاح  ذذذله  نذذأب يهذذعر الالمذذاء  إب  ن ي ذذعن   ذذان  لذذد : »73/075  وقذذال شذذيد اإلسذذال  ا ذذن تيميذذ  كمذذا ف جممذذع  ال دذذاوى 323-323
 «.ق  فال تباح ملينبذمع ا سب  آخر  مثل  ن ي عن ر سها غاطسا  ف ا اء  فد عن قأب ماتت ابجلرح والغر 

قذال الامروشذي مذن ا ال يذ : و مذا  نذأبق الرصذاص فهذع  قذعى مذن كذل مذأبو  فيحذل  ذا الوذيأب  قذال الشذيد  بذأب : »7/712قال ف منار السذبيل  (5)
 الياور ال اسي:

 وما  بنأبق الرصاص صيأبا         صذعا   كل  قأب اسذذد يأبا
 «أب اإليا  من فدعا  فذدذذد  ذ  والذأبنذا األوا           واناي

  وذكر  ن  وصذأب خذالل ف  ول األمذر  نذأب  هذعر  نذاوق الرصذاص  مث ملوذل اإليذا  11/733وقأب نيل هذ  األ يات شيخنا ف الشرح ا مد  
(  قذذذرار جممذذذ  ال يذذذ  اإلسذذذالمي 3005  3213  فدذذذعى )312  00/310 اذذذأب ذلذذذه  لذذذد ملذذذل مذذذا صذذذيأب  ذذذا  وينظذذذر: فدذذذاوى اللجنذذذ  الأبائمذذذ  

  ال داوى الشر ي  ف ا سائل الطبي  لشيخنا  بأبهللا  ن 030  2/032للهجرؤ  نيال   ن في  النعا ل  1201(  ا  02/01) 2وان  رقم ابلسع 
 (.130صربين )ي  إ راهيم الشثرب ص 
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 ابب النذر

أن ملن نلذر  –وفرت فيله والائل املواصل ت املرحيلةوابوخص يف هذا العصر اللذي تل–: اوقرب  5191ص -
 :املي  إىل بيت هللا له أن يركب ويكفر كفارة لني

و ليذذ  فإنذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب تذذعافرت فيذذ  وسذذائل النيذذل ا رُيذذ   كالسذذيارات والطذذائرات وغ هذذا  و صذذبح صذذل   
ماشيا  مشي  كب ؤ   ن من نذر انذج ماشذيا  الناه ُيجعن راكبع  لد هذ  العسائل ا رُي   ويشق  لد  ملأبهم انج 

 ل   ن يرك   وي  ر ك ارؤ ميع.
 كتاب اولان

 ابب جامع اولان

: احلكللم السللابق خللاص مبللن ال لكنلله االنتقللال للللي   لتعسللره عليلله أمللا مللع تيسللره كمللا يف أكثلللر  5159ص -
 :احلاالت يف هذا العصر فإنه حينث إن ابت فيه إال إن منعه مانع

وهذذذا ان ذذم خذذاص مبذذن ب مي نذذ  ابنديذذال لذذيال   لداسذذر ذلذذه  ليذذ    مذذا مذذ  تيسذذر   كمذذا ف هذذذا الاوذذر الذذذب    
تعفرت في  وسائل ابنديال  وتعافرت في  وسائل اإل رؤ  مل   صبح ابنديال ب يشق ليال   فإن من ابت اب نال الذب 

ل عنذ  مللذ  ف نوذذ  الليذل اآلخذر  فلذم يديسذر لذذ  مللذ   ن ب يسذ ن فيذ  ملنذث  ذذله  إب إن تاسذذر  ليذ  ذلذه  
 منال آخر ينديل إلي    و لغ  ذله.

 كتاب اجلناايت

 من أمثلة القتل العمد: : 5114ص -
ومن  مثل  اليدل الامأب اله صأبت ف هذا الاور:  ن يدامأب ضرب  و  س إنسان  سله في  كهرابء قعي  ييدل    

شخ   سيارؤ   و يوذأبم   ذا وهذع ميشذي  لذد رصليذ   و يدامذأب صذأب  سذيارؤ هذع    و  ن يدامأب وهس (1)مثلها غالبا  
 .(0)راك  فيها صأبما  ي وب إل العفاؤ غالبا  

 :  ا جد من القتل العمد:  5119ص -
ومن  مثلد   يضا :  ن يرمي شخوا   ينبل    و مسأبه  و رشاش  و  نأبقي  رميا  ييدل غالبا   فمات مذن ذلذه   و   

   و يذذر ط  لذذذد (7)   شذذيء مذذن ذلذذه يذذذ وب إل قدذذل واملذذأب مذذنهم  و  كثذذر  فيدذذذل واملذذأبا  مذذنهم  و  كثذذريرمذذي جممع ذذ
صسذذذأب  ملاامذذذا   سذذذ ا   مث ي جذذذر ن سذذذ  ف سذذذيارؤ فيهذذذا  شذذذخاص غذذذ    و  ذذذع جممع ذذذ  مذذذن النذذذاه  فييذذذدلهم   و ييدذذذل 

                                                 

 (.11/72( الشرح ا مد  )الطبا  ا وري  1)
(   حبذذاث هيبذذ  كبذذار 3/205(  ال دذذاوى السذذاأبي  )اجملمع ذذ  ال املذذ  7720  فدذذعى )11/073( ينظذذر: فدذذاوى ورسذذائل الشذذيد ممذذأب  ذذن إ ذذراهيم 0)

للخطيذذ  )منشذذعرؤ « مسذذ ولي  سذذائق السذذيارؤ»  رسذذال  157  قذذرارات جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ ص 305  3/300الالمذذاء اب مل ذذ  الار يذذ  السذذاعوي  
 (.132ص  71مبجل  الاأبل:  أبو 

 .125(  اليواص ف الن س للأبكدعر فيحان ا ط ب ص 7723  فدعى )11/070م ( وينظر: فداوى ورسائل الشيد ممأب  ن إ راهي7)
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  اضهم.
 : من صور القتل العمد:  5119ص -

ي  قدل شخ   وذله إبصراء  ملي  صراملي    و إب طائ   الصذا    و  نجذا   ومن  مثلد  كذله:  ن يدامأب الطب  
وهذذع يالذذم  نذذ  ب يدحمذذل ذلذذه  و  نذذ  يذذ وب إل وفاتذذ    و يليحذذ   ليذذاح مذذرض قاتذذل  كاجلذذأبرب  واإليذذأب   ومهع ذذا  

 ويايأب ف اجلر    اوؤ ت وب إل وفات  مدامأبا   وما  شب  ذله.
 ل اخلطأ:أنواع القت : ومن صور 5115ص -

ومن  مثل  هذا النع  من  نعا  اليدل ارطأ واله صأبت ف هذا الاور: غال  ملعاوث السيارات  فإذا فرط قائأب   
السذذيارؤ ف تاهذذأب سذذيارت    و تاذذأبى  فلذذم يذذرا   نظمذذ  السذذ   فذذااو ف سذذر   السذذيارؤ   و ف محعلدهذذا  ومهذذع ذلذذه   و 

ومذذذ  صهذذذال    و ارتبذذذه فذذذااو ف سذذذر   السذذذيارؤ  ذذذأبب  مذذذن إييافذذذ  هلذذذا   خطذذذأ  ان سذذذله  سذذذيارت  طريذذذق السذذذيارات اليا
فاصطأب   سيارؤ  خذرى   و صذأب  آوميذا    و انيلبذت سذيارت    و سذيط راكذ  مذن سذيارت    و سذيطت  اذق محعلدهذا 
الذه فذذرط ف شذأبها ور طهذذا  فدسذب  شذذيئ مذن ذلذذه ف وفذاؤ شذذخ   و  كثذر  فهذذع مذن قدذذل ارطذأ  الذذذب جتذ  فيذذ  

 .(1)   لد الااقل الأبي
 : ومن أمثلته:  5111ص -

   والطائرات  والس ن  والبعاخر  ومهعها  فح مها مل مها ف يي  ما سبق.(0)ومثل السيارات: اليطارات  
 : ومن أمثلته: 5111ص -

 ومن  مثل  هذا النع  كذذله: مذن تسذب   د ريطذ  ف ان جذار  نبع ذ  غذا   و  كسذجع  فيدذل ف ذلذه ابن جذار   
  و مذذذن  خطذذذأ  نذذذأب ماولدذذذ  إصذذذالح  نأبقيذذذ   و مسذذذأبه  و رشذذذاش  وكذذذان  ذذذأباخل هذذذذا السذذذالح (7)شذذذخ   و  كثذذذر

  ومذذن  خطذذأ فابذذث (2)رصاصذذ  مل يالذذم  ذذا  فدسذذب  فالذذ  ف ملوذذعل طليذذ   ريذذ  مذذن هذذذا السذذالح  فيدلذذت ماوذذعما  
لأبيذذ  ف ييذذ  هذذذ  األمثلذذ   لذذد  ينبلذذ   مذذن غذذ   لذذم خبطرهذذا  فدسذذب   ملذذ  ف ان جارهذذا و قدذذل ماوذذع   فدجذذ  ا

 الااقل .

                                                 

(   حبذذاث هيبذذ  كبذذار الالمذذاء اب مل ذذ  3/203  ال دذذاوى السذذاأبي  )اجملمع ذذ  ال املذذ  711-702  11/072( فدذذاوى الشذذيد ممذذأب  ذذن إ ذذراهيم 1)
-0/131مع ذذ   حبذذاث مبجلذذ  جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ )الاذذأبو الثذذامن   جم157  قذذرارات و تعصذذيات جممذذ  ال يذذ  جبذذأبؤ ص 3/317الار يذذ  السذذاعوي  

  جمل  الاأبل )ميال لشيخنا ممأب  ن  ثيمع: الاأبو الثالث 723  00/773(  جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  753
(  130  151  150ص  71الاذذذأبل:  ذذذأبو للخطيذذ  )منشذذذعرؤ مبجلذذ  « مسذذذ ولي  قائذذأب السذذذيارؤ ف ضذذعء ال يذذذ  اإلسذذذالمي»(  رسذذال  12ص 

(  وف ابب ك ذارؤ اليدذذل  ف 0300وسذيأيت ت وذذيل ف  اذق مسذذائل ملذعاوث السذذيارات ومهعهذا ف ال وذذل الثذاي مذذن ابب الااقلذ   ف ا سذذأل  )
 .-إن شاء هللا تاال-( 0523  0527ا سألدع )

 ( 7300-7203  فدعى )710-11/713( فداوى الشيد ممأب  ن إ راهيم 0)
 (.7721  فدعى )075  11/073( فداوى ورسائل الشيد ممأب  ن إ راهيم 7)
 (.7707  فدعى )11/027( ا رص  السا ق 2)
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 : ومن أمثلته:  5111ص -
ومن  مثلد   يضا :  ن ي رط الطبي  فيخطذئ  فيدسذب  خطذ   ف وفذاؤ شذخ   كذأن خيطذئ  ثنذاء إصذراء الامليذ     

اجلراملي   فيدسب  هذا ارطأ ف وفذاؤ ا ذريق  وكذأن خيطذئ ف وصذ  وواء يسذب  اإلصهذاض بمذر ؤ ملامذل  وون  ن 
يسذذأل  ذذن محلهذذا  فيدسذذب  ذلذذه ف وفذذاؤ محلهذذا  ومثلذذ :  ن يدطبذذ  مذذن بليذذأب الطذذ   فيدسذذب  صهلذذ   ذذ  ف وفذذاؤ 

 .(1)إنسان
 :: اوقرب أن حوادث السيارات اليت حتصل نتيجة خلل يف السيارة ال تضمن 5111ص -
 :عليه ن: اوقرب أن الطبيب إذا أجرع عملية ومل خيط  ومل يفرط ومل يتعد ال ضما 5111ص -
 :: اوقرب أن اخلاتن إذا أجرع عملية ختان ومل خيط  ومل يتعد ومل يفرط ال يضمن 5111ص -

 مذذا إذا مل ي ذذرط ومل يداذذأب ومل خيطذذئ ا باشذذر للشذذيئ  كمذذا ف ملذذعاوث السذذيارات الذذه حتذذأبث نديجذذ  خلذذل ف    
ي  صراملي   ومل يداأب ومل ي رط ومل خيطئ    وكما إذا  صرى الطبي   مل(0)السيارؤ  ثناء قياوؤ سائيها هلا  ومهعذله

و كمذا إذا  صذذرى ارذذاتن  مليذذ  خدذذان لط ذل  ومل يداذذأب ومل ي ذذرط  فذذإذا ملوذذل  سذب  شذذيئ مذذن ذلذذه   و  سذذب  
سذذراي  اجلذذرح الذذذب ملوذذل مذذن انذذاوث  ومذذن صذذرح الامليذذ   و اردذذان وفذذاؤ شذذخ   و تلذذ   ضذذع مذذن   ضذذائ   

ك ذارؤ  أل ذا  سذب    مذال مذذأذون فيهذا شذر ا   ومل ُيوذل فيهذا خطذذأ  و فذاألقرب  نذ  بضذمان  لذد ا باشذذر  وب  
تاأب من ا باشر هلا  واليا أبؤ الشر ي :  ن ما تعلأب من مأذون في  ب يضمن  وهذا جممذ   ليذ   ذع  هذل الالذم ف 

 .(3)  وف ملق من يييم ملأبوو هللا تاال(2)  واراتن(7)ملق الطبي 
                                                 

  ورسذذال  722732حملمذذأب   ذع  هذرؤ ص « اجلرميذ »  ورسذال  137-130لبذأبر الوذذاحل ص « اليوذذأب اجلنذائي و ثذر  ف صذذرائم اليدذل»( ينظذر: رسذال  1)
 .737-723هيم رمليم ص للأبكدعر إ را« اإلصهاض»

إذا تاهذأب السذائق سذيارت  قبذل السذ   ذا مث طذر   ليهذا خلذل م ذاصئ ف صهذا  مذن »مذا نوذ :  3/317صاء ف  حباث هيب  كبار الالماء اب مل ذ  ( 0)
ال  مل يضذمن  وكذذا لذع  صها ا م  مرا ات  النظا  ف سر د  وخط س   وغلذ   لذد  مذر  فوذأبمت إنسذا    و مليذعا    و وطبدذ  فمذات  و كسذر مذث

  وقذذال « ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ انيلبذذت  سذذب  ذلذذه  لذذد  ملذذأب  و شذذئ فمذذات  و تلذذ  فذذال ضذذمان  ليذذ   لاذذأب  تاأبيذذ  وت ريطذذ   قذذال هللا تاذذال: 
مل  اذذأب ذكذذر  ليذذعل  هذذل الالذذم: إن قائذذأب السذذ ين  إذا غلبدذذ  و  7220  ال دذذعى 703  11/705الشذذيد ممذذأب  ذذن إ ذذراهيم كمذذا ف جممذذع  فداويذذ  

الظذاهر  ن السذيارؤ  قذرب شذيء شذبها  ابلسذ ين   إذ قذأب ياجذا السذائق  ذن »  قذال: يسدط  ضبطها فاصطأبمت  س ين   خرى  ن  ب ضمان  ليذ 
وينظذذر: ا رصذذ  «. ضذذبط السذذيارؤ ف معاضذذ   كذذالالق  ومهذذع   ولذذع كلذذ  سذذائق مذذا ملوذذل مذذن سذذيارت  مطليذذا   ذذا اسذذديا  للنذذاه ملذذال مذذ  السذذائيع

  قذرارات جممذ  ال يذ  اإلسذالمي 723  00/773  جممع  فدذاوى وميذابت مدنع ذ  لشذيخنا  بذأب الاايذا  ذن اب  711-700 11/072السا ق 
 (.13  12  جمل  الاأبل )ميال لشيخنا ممأب  ن  ثيمع  الاأبو الثالث ص 152  157جبأبؤ ص 

العاصذ  »بي  ا اهر الذب مل يداأب يأبخل حتذت اليا ذأبؤ الشذر ي    و  مل الط730  اجلرمي  أليب  هرؤ ص 2/170   او ا ااو 131( اإليا  ص7)
وقا أبؤ : »2/170فالييا   ط  ا سلمع واص  ك ائي  فال يضمن من قا      ومل ي رط  ومل يداأب. قال ف  او ا ااو « ب يدييأب  شرط السالم 

  وينظر:  مل ا  اجلناي   لد «  مهأبرؤ اببت اق  وما  ينهما ف ي  الناا الباب إيا ا  وناا ا :  ن سراي  اجلناي  مضمعن  اببت اق  و سراي  العاص
 .725  اإلصهاض للأبكدعر إ راهيم رمليم ص 051-033الن س وما وو ا  نأب ا ن الييم لب ر   ع  يأب ص 

   وينظر: الداليق السا ق.102( حت   ا عووو ف  مل ا  ا علعو ص 2)
 ق ذكر  قبل تاليق واملأب.  وينظر: ما سب2/170(  او ا ااو 3)
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 ئهابب شروط وجوب القصاص وااتيفا

اعتللداء علللى غللري جللان وجيللب فيلله  –وهللو ضللربة املعفلل –: االعتللداء علللى أحللد أقللارب اجلللاين  5121ص -
 :القصاص

 :: ال يؤثر هذا االعتداء يف اقوط حق اجملين عليه اوول 5121ص -
ذلذذه   مذذا مذذا ي الذذ  اجملذذين  ليذذ   و  اذذق  قار ذذ  ف هذذذا الامذذان مذذن اب دذذأباء  لذذد  ملذذأب  قذذارب اجلذذاي  ويسذذمعن     

صنايذذ  وا دذذأباء  لذذد غذذ  صذذان  ولذذ  فيذذ  اليوذذاص هلذذذا اجملذذين  ليذذ  مذذن هذذذا -والايذذاذ ابهلل-  فهذذذا«ضذذر   ا ا ذذي»
 اجلاي  و ب ي ثر هذا اب دأباء ف سيعط ملق اجملين  لي  األول ف اليواص من اجلاي األول الذب ا دأبى  لي .

 :جاز ذلك : إذا أذن أولياء الدم بتبنيج املقتص منه 5115ص -
 :: إذا أذن اجملين عليه فيما دون النفس بتبنيج اجلاين عند القصاص منه جاز ذلك 5115ص -
 :إذا مل أذن أولياء الدم أو املقتص له فيما دون النفس بتبنيج اجلاين مل جيز : 5115ص -

نذأب اليوذاص ف الذن س وهنا مسأل  مهم  صأبت ف هذا الاور ُيسن الدنبي  إليهذا هنذا  وهذي اسذدامال البذنج     
 و ماوو ذذا  والوذذحيح  نذذ  لذذع  اسذذدامال  إذا  ذن  ذذذله  وليذذاء الذذأب  ف ملذذال اليوذذاص ف الذذن س  وإذا  ذن  ذذذله 
اجملين  لي  ف ملال اليواص فيما وون الن س؛ ألن إيال  اجلاي  نأب اليواص ملق هلم  فإذا  سيطع  سيط  كمذا لذع 

ذن  ولياء اليواص ابسذدامال البذنج  فإنذ  ب لذع  اسذدامال ؛ ألن اجلذاي قذأب قذا   سيطعا اليواص كامال    ما إذا مل أي
 .(1)إبيال  اجملين  لي   نأب اجلناي   فعص   ن ي ال     نأب اليواص مثل ذله؛ ألن اليواص ييدضي ا ماثل 

 
 ابب القود من اجلروح

 :ابوخص يف هذا العصر: اوقرب وجوب القصاص يف كل ما يؤمن فيه التعدي مطلقا  و  5111ص -
 :: اوقرب وجوب القصاص يف كسر العظم وقطع العضو وابوخص يف هذا العصر 5112ص -

وذه   اق  هل الالم إل  ن  لذ  اليوذاص ف كسذر الاظذا  وف الاضذع إذا قطذ  مذن غذ  م وذل إذا  م ذن    
  وهذذذا هذذع األقذذرب  فإنذذ  (0)ف السذذنمذذن غذذ  تاذذأب  ومذذن غذذ  وصذذعو خطذذعرؤ  لذذد مليذذاؤ اجلذذاي  قياسذذا   لذذد اليوذذاص 

                                                 

ه  وقذذذأب تعصذذذل   ضذذذاهها 03/10/1210( ف 101  و ينظذذذر: قذذذرار هيبذذذ  كبذذذار الالمذذذاء اب مل ذذذ  الار يذذذ  السذذذاعوي  رقذذذم )12/33( الشذذرح ا مدذذذ 1)
-أبكدعر صاحل ال ع انوهع الشيد ال-ابألغلبي  إل صعا  اسدامال البنج  نأب اليواص فيما وون الن س إذا وافق اجملين  لي   ور ى  ملأب   ضائها

 ا ن  من ذله  وتعق  ف ذله الشيد   ر   ع  يأب.
 .151-132( ينظر: ا راص  السا ي   اجلناي   لد ماوون الن س للأبكدعر صاحل الالملم ص 0)
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  وابألخذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب تيذذأب  فيذذ  الطذذ  واجلراملذذ  كثذذ ا   كمذذا (1)مي ذذن إصذذراء اليوذذاص ف  كثذذر مذذا سذذبق
 سبيت اإلشارؤ إل ذله قريبا .

  :: اوقرب أنه جيب يف هذا العصر القصاص من أكثر اليجاج ومن اجلائفة لألمن من التعدي 5111ص -
 :يف كل ما قرر اوطباء عدم التعدي: اوقرب أنه يف هذا العصر يقتص  5113ص -

وابألخذذذ  ف هذذذذا الاوذذذر الذذذذب تيذذذأب  فيذذذ  الطذذذ  واجلراملذذذ  كثذذذ ا   ملذذذ   صذذذبحت جتذذذرى الامليذذذات اجلرامليذذذ        
ي   مث الأبقيي   وف  ماكن خطرؤ من صسم اإلنسان  و صبحت جترى  مليات تشب  كث ا  من اجلذروح والشذجام السذا 

تاذذاو خياطذذ  اجلذذرح  وب ي ذذعن ف ذلذذه هذذالج  ذذن  صريذذت هلذذم تلذذه الامليذذات  فيجذذ   لذذد الوذذحيح اليوذذاص مذذن 
 ؛(0)يي  ما ييط  األطباء  اأب  وصعو تاأب  و خطعرؤ  لد انياؤ  نأب اليواص  سعاء كان مما سبق  و من غ   

أقلرب إىل جنايتله  لا لكلن فعلله بله ملن : اوقرب أنه يف هذا العصر يقتص ملن كلل جلرح مبلا هلو  5113ص -
 :غري تعد
واألقرب  ن  ل  اليواص ف كل مذا مي ذن اليوذاص فيذ  ممذا فذعق ا عضذح   كمذا سذبق  يذان ذلذه ف ا سذأل      

السا ي   و ما ما قرر األطبذاء  ذأب  إم ذان اليوذاص الدذا  فيذ   فييذد  مذن اجلذاي مبذا مي ذن اليوذاص منذ  فيذ   ولذ  
 لد الوحيح  ن يأبف  للمجين  لي   رش ما  او ف صنايد   لد ما اقد     من ؛ ألن  تاذر اليواص فيذ   لي   يضا  

 فانديل إل  أبل   كما لع قط  إصباي  ومل مي ن ابسدي اء إب من إصب  واملأبؤ.
 :اوقرب أنه يف هذا العصر يقتص من مجيع اونف : 5113ص -

ص مذذن ييذذ  األنذذ   ألن ذلذذه مم ذذن ف الغالذذ  مذذن غذذ  تاذذأب وب وذهذذ   اذذق  هذذل الالذذم إل وصذذعب اليوذذا   
 هالج للميد  من   وهذا هع األقرب  وابألخ  ف هذا العقت  لدطعر الط  واجلرامل   كما سبق  يان ذله قريبأ . 

 :: إذا قام اجملين عليه إبعادة عضوه الذي قطع فعل ابجلاين مثل ذلك 5132ص -
الذب  ابن  اجلذاي  فذاألقرب  نذ  إن  م ذن  ن ي اذل ابجلذاي مثذل مافاذل ابجملذين  ليذ    هذا وإذا قا  إب اوؤ الاضع  

 .(2)  فال    ذله  ألن هذا هع ما  اليواص وميدضا (7)ومثل ما آل إلي   ضع 
                                                 

ه مذن غذ  تاذأب  و ( وهذا ب ياارض ما مل د  اق  هل الالم اإليا   لد  أب  اليواص فيذ   فذإن الالمذاء  للذعا  ذأب  اليوذاص فيهذا  داذذر ذلذ1)
اإليا   لد صران اليواص فيما وون الن س إذا  371  11/370خطعرؤ  لد ملياؤ اجلاي  وهلذا مل د  اق الالماء  كا ن قأبام  ف ا غين 

  م ن وون ملي   وينظر: ما أييت من ت ويل ف ا سأل  اآلتي . 

والوحيح  ن  مي ن ابسدي اء  ال ملي  مطليا   وب نييأب  مبا إذا  (: »32  11/33  ( قال شيخنا ممأب  ن  ثيمع ف الشرح ا مد  )الطبا  ا وري0)
الأبليل  لد  –إن شاء هللا–كان من م ول  و ل  ملأب يندهي إلي   واآلن  سب  تيأب  الط  مي ن  ن نسدعف  ال ملي   من  ب م ان  وسيأيت

ن  ن نييأبها مب ول  و مبا ل  ملأب  فنيعل: يش ط إم ان ابسدي اء  ال ملي   هذا  فالوعاب ف هذ  ا سأل   ن نبيي الابارؤ  لد إطالقها  أبو 
 «.وهذا مي ن  ن ي عن  أبق  ف العقت اناضر

  اوت .( وذله ان يغل   لد الظن طبيا   ن  مي ن إابن   ضع اجلاي  مث إ اوت   حبيث ي عن مماثال  للحال اله  ليها  ضع اجملين  لي   اأب إ7)
ن يرا د  نأب إ اوؤ  ضع اجلاي  ن ي عن  اأب  را د  ممذاثال  لاضذع اجملذين  ليذ  مذن صهذ  الدشذعي   ومذن صهذ  قذعؤ الاضذع وضذا    ( ينبغي  2)

ومهع ذله  ألن هذا هع ميدضد اليواص  وهع الذب ُيول    الاأبل  والدش ي  وقط  اروعمات والشرور. وهذا اليعل وإن مل ييل    
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: إذا مل يعد اجملين عليه عضوه املقطوع منع اجلاين من زراعة عضوه بعد القصاص إال برضى اجملين  5131ص -
 :عليه

 :: إأنعاد اجلاين عضوه دون رضى اجملين عليه وجب قطعه مرة أخرع 5131ص -
 ما إذا مل ياأب اجملين  لي  الاضع الذب قطا  اجلاي فإن  ل   لد الوحيح  ن ييع  اناكم الشر ي مبنذ  اجلذاي    

  فذإن   ذاو   ذأبون رضذد من إ اوؤ  را   هذا الاضع الذب قط  ف اليوذاص  إب إن رضذي اجملذين  ليذ  إب ذاوؤ  را دذ 
اجملين  لي   وص  قطا  مرؤ  خرى؛ ألن ميدضد اليواص  ن ي ال ابجلاي مثل ما فال ابجملين  لي   وقأب ملر  اجلاي 
اجملذذذين  ليذذذ  مذذذن ابسذذذد اوؤ مذذذن هذذذذا الاضذذذع طيلذذذ   مذذذر   فعصذذذ   ن ي اذذذل ابجلذذذاي مثذذذل مذذذا فاذذذل  فهذذذذا هذذذع ميدضذذذد 

 ذذ  قطذذ  الشذذرور  ومنذذ  ابنديذذا  الذذذب قذذأب يذذ وب إل م اسذذأب   ظذذم مذذن اليوذذاص  وُيوذذل  ذذ  الدشذذ ي الذذذب ُيوذذل 
ا ماثل  الدام  ف اليواص   ما إذا رضذي اجملذين  ليذ  إب ذاوؤ  را ذ   ضذع اجلذاي  فإنذ  لذع  ذلذه؛ ألنذ  لذع  لذ  الا ذع 

 .(1) ن اليواص من الاضع  صال   فإذا صا  ل  الا ع  ن األصل صا  ل  الا ع  ن ال ر  
 :: ال جيوز ختدير اجلاين عند القصاص إال إن رض  اجملين عليه 5131ص -

ومما ُيسن الدنبي   لي  هنا:  ن  ب لع  اأبير اجلاي  نأب اليوذاص  إب  ن أيذن  ذذله اجملذين  ليذ   ألن إيذال      
 لذد اليوذاص اجلاي  نأب اليواص ملق للمجين  لي   فال يسيط إب إبسياط  ل   كما سبق  يان ذله  نذأب ال ذال  

 .(0)ف الن س 
 كتاب الدايت

 :: عمل أمراء وملوك الدولة السعودية اووىل والثانية والثالثة ابلتقدير ابإلبل فقا 5139ص -
 :: قدرت دية اخلطأ يف اململكة العربية السعودية قبل عدة عقود مبائة ألف رايل 5139ص -

                                                                                                                                                                               

  فإن هذ  ا سأل  ف مل م ا سذأل  اناوثذ   نظذرا  لديذأب  الطذ   فديسذر ل ثذ  ممذن صذين  لذيهم إ ذاوؤ  را ذ   ملأب من  هل الالم فيما   لم
الاضع الذب قط  منهم  كما  ن   سب  تيأب  الط   يضا   م ن  ن ي ال ابجلاي مثل ما فال ابجملين  لي  وون ملي   و ظاطرؤ  اضع  و 

(  ت سذ  721  720  األوسط )رسال   لمي  ص 5/105 : ما ُيأبث من الني  ف األسنان ملياؤ اجلاي. وينظر ف هذ  ا سأل : األ
ا سأل  األول:  ر  اجملين  لي   ضع  )منشعر مبجل  «:  را    ضع اسد صل ف ملأب»  حبث الشيد ممأب تيي الاثماي 5/100اليرطو 

 (.0122-0120ص  7جمم  ال ي  جبأب  الاأبو الساوه م 
  األوسط )رسال   لمي  ابب ذكر السن تيل  قعوا  مث تلوق(  ت س  اليرطو لآلي  5/37(  األ  13325-13321ن   بأبالر اق )( ينظر: مو1)

  وجممع   حبعث لسد  من   ضاء جمم  ال ي  جبأبؤ  ومناقش  107  قرارات جمم  ال ي  جبأبؤ ص 11/327  ا غين 5/100( من ا ائأبؤ  23)
   مل ذذا  اجلراملذذ  الطبيذذ  00/000(  فدذذاوى اللجنذذ  الأبائمذذ  0700-0121ص  7نشذذعرؤ مبجلدذذ  )الاذذأبو السذذاوه م   ضذذائ  ف ا عضذذع   وا 

  ا سائل الطبي  ا سدجأبؤ  مياصأب الشريا  اإلسالمي  حملمأب الطاهر  ذن  اشذعر  اجلنايذ   لذد مذا وون 700-725للأبكدعر ممأب الشنييطي ص 
إ ذذذاوؤ مذذذا وصذذذل مذذذن صسذذذأب »   ذذذذحث 513-507نذذذعا ل السذذذرق  لل دذذذعر فهذذذأب ا رشذذذأبب ص   003-007الذذذن س للذذذأبكدعر صذذذاحل الالملذذذم ص 

 (.707-1/023للأبكدعر  مر األشير )منشعر ضمن كداب وراسات فيهي  ف قضاا طبي  مااصرؤ « اإلنسان

 (.0300( ينظر: ما سبق ف ا سأل  )0)
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األول والثاني  والثالث   إل يعمنا هذذا  وكانذت الذأبات تاذأبل مذن وقأب  مل مبيدضا   مراء وملعج الأبول  الساعوي       
قبل -ا مل   الار ي  الساعوي -  وقأب قأبرت وي  اليدل ارطأ ف هذ  البالو(1) من آلخر حبس  غالء اإل ل ورخوها 

 .(0) أبؤ  يعو مبائ   ل  رال ورقي ساعوب  وب تاال  لد هذا الديأبير إل يعمنا هذا 
 

 قلة وما حتملهابب العا

: مللن الليب دابتلله قريبللا  مللن الطللرق املعبللدة ابإلاللفلت ضللمن مللا تسللببت فيلله مللن حللوادث لللي    5353ص -
 :أوهنارا  
و لي  فإن كل من فرط ف مل ظ ووا    ن ما خيشد من إتالفها ل  فإن  يضمن ما صنت  ليذ   و  تل دذ   ومذن     

وتركهذذا تر ذذد قريبذذا  مذذن الطذذرق ا ابذذأبؤ ابإلسذذ لت  والذذه تذذر  ذلذذه مذذا صذذأب ف هذذذا الاوذذر مذذن تسذذيي   اضذذهم لأبوا ذذ  
ماهذذا السذذيارات  فإنذذ  إذا اصذذطأبمت  ذذا سذذيارؤ  فدسذذب  ذلذذه ف تلذذ  ف السذذيارؤ   و ضذذرر  لذذد سذذائيها   و  لذذد 

  اق ركا ا   و هالج لباضهم  لا  ماله هذ  الأبا   ضمان ما  تل د . 
 مع  ضمن ما ا دأبت  لي من ره انيعا ت ا   س   و ذوات الس

ويلحذذق ابلأبا ذذ  الضذذاري : انيذذعا ت ا   سذذ   وذوات السذذمع  الذذه تادذذأبب  لذذد النذذاه  و انيذذعان  كاألفذذذا ي     
فإنذ  يضذذمن ييذ  مذذا  -وهذذا مندشذر ف هذذذا العقذت-والايذارب  ومهعهذا  فذذإذا قذا  شذخ     يدهذذا   و ابملد ذا   ذذا 

    و مهع  من إنسان  و مليعان مملعج.ا دأبت  لي  فأهل د   و ملول     ي
 : يلحق ابلدابة: 5354ص -

ويلحق ابلأبا  : مذا صذأب ف هذذا الاوذر مذن وسذائل النيذل انأبيثذ  مذن سذيارات  وقطذارات  وطذائرات  و ذعاخر      
ووراصذذات  وغ هذذا  فذذإذا صذذأبمت إملذذأبى هذذذ  العسذذائل وسذذيل   خذذرى واق ذذ  ف ملذذه مال هذذا   و كانذذت واق ذذ  خذذارم 

 يق   و  لد صان  طريق واس   ضمن قائأب السائرؤ  ماتل  ف العاق   من ن س  و مال  ألن  ا داأبب.الطر 
 :قائدها إذا صدمت وايلٌة وايلة  أخرع تسري أمامها من خلفها ضمن : 5354ص -
: يسللتثق مللن احلكللم السللابق: إذا تسللبب قائللد اوماميللة يف احلللادث فللإن الضللمان يكللون بينهمللا  5359ص -

 :نسبة خطأ كل منهما حبسب
وإن  وركت وسيلُ  النيل وسيل    خرى تس   مامها  فوأبمدها من خل ها  ضمن سائق الالملي  ماتل  ماذ   و    

ف العسذذيل  الذذه صذذأبمها مذذن ن ذذس  و مذذال؛ ألنذذ  مداذذأب  وذذأبم   ذذا  مامذذ   إب إذا ملوذذل مذذن قائذذأب األماميذذ  فاذذل يادذذرب 
ارت  فجذذأؤ ف وسذذط الطريذذق   و يرصذذ   ذذا إل ارلذذ    و ينحذذرل  ذذا إل ممذذر سذذببا   يضذذا  ف انذذاوث  كذذأن يعقذذ  سذذي

                                                 

 .11/770( ينظر: فداوى الشيد ممأب  ن إ راهيم م ه ا مل   السا ق 1)
 .( وكانت كدا   هذ  األسطر ف اليع  األول من سن  اان و شرين  اأب  ر امائ  و ل  هلجرؤ النو 0)
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  حبسذذ  نسذذب  خطذذأ كذذل منهمذذا   لذذد (1)الالمليذذ   فياذذ ض طرييهذذا  ومهذذع ذلذذه  فذذإن الضذذمان ملينبذذذ ي ذذعن  ينهمذذا
 .-إن شاء هللا تاال-ماسيأيت ت ويل  ف ال ول الثاي من ابب ك ارؤ اليدل 

ارة عند إشارة املرور فصدمتها ايارة من خلفها فصدمت ملن أمامهلا ضلمن قائلد : إذا وقفت اي 5359ص -
 :اخللفية مجيع ما تسبب فيه

هذذذا وإذا وقذذ  سذذائق سذذيارؤ  سذذيارت   مذذا  إشذذارؤ ا ذذرور مذذثال  يندظذذر فذذدح الطريذذق فوذذأبمت سذذيارؤ مذذ خر سذذيارت     
  فمذذات هذذذا الراصذذل   و  صذذي    سذذعر  صذذأبمد  وفادهذذا إل األمذذا  فوذذأبمت سذذيارؤ   و صذذأبمت  ملذذأب ا شذذاؤ مذذثال  

ضمن من صأبمت سيارت  م خر السيارؤ األخرى كل ما تل  من ن س ومال  وضمن كل ما تسب  في  مذن صذرح  و 
 . (0)كسر؛ ألن  مداأب  وأبم   والسيارؤ األمامي  مبنال  اآلل  ابلنسب  للخل ي   فال ضمان  لد سائيها  لاأب  تاأبي 

 
 ابب دايت اجلراح

: اوعضللاء اللليت يف جللوف اإلنسللان منهللا شلل ء واحللد يف كللل منهللا الديللة إذا ااتؤصللل أو ذهبللت  5351ص -
 :منفعته
ويأبخل ف ا سألدع السا يدع: األ ضاء اله ف صذعل اإلنسذان منهذا شذيء واملذأب  والذه  اوت اجلنايذ   ليهذا     

مذن  أبمذذ   و م ذن  ذيش اإلنسذان مذذ   ف هذذا الاوذر   سذب  تيذأب  الطذذ   وغذ  ذلذه  و يضذا   م ذذن مارفذ  تاطلهذا
تاطلها  وذله  سب  تيأب  الط   مثل اليل   وال بأب  واليوب  اهلعائيذ   وا ذربء  والطحذال  والبن ذراه  وا اذأبؤ  
واألمااء الأبقيي   واألمااء الغليظ   وا ثان  البعلي   ورملم ا ر ؤ  ف ل هذ  األ ضاء فيها مناف  كب ؤ لإلنسان  وغالبها 

ن  ذذيش اإلنسذذان  اذذأب تاطلهذذا  و اسدبوذذاهلا  فذذإذا صذذ   ملذذأب  لذذد  ملذذأبها  فذذأوى ذلذذه إل اسدبوذذال    و ذهذذاب  مي ذذ
 .(7)كامل من اد   و م ن م  ذله  يش اإلنسان  وصبت في  الأبي  كامل 

 :: اوعضاء اليت يف جوف اإلنسان منها اثنان فيهما الدية ويف الواحد نصفها 5351ص -
 ضاء اله ف صعل اإلنسان منها شيبان  مثذل: الذرئدع  فذيم ن  ذيش اإلنسذان مذ  تاطذل ويأبخل ف ذله األ   

إملأبا ا  ومثل: ال ليدع  وانالبع  و ا  ضعان ينيالن البعل من ال لي  إل ا ثان   ومثذل: الغذأبتع ال ظذريدع  و ذا 
اء كلهذذذا تذذذ وب و ذذذائ  ومنذذذاف  مهمذذذ  غذذذأبةن فذذذعق اجلذذذاء الالذذذعب مذذذن الرئذذذ   ومثذذذل: ا بيضذذذع للمذذذر ؤ  فهذذذذ  األ ضذذذ

لإلنسذان  ومي ذن حبسذ  مذا تعصذل إليذ  الطذ   ذيش اإلنسذان مذ  تاطلهذا   و اسدبوذاهلا   ذأبا الذرئدع  فذإن اإلنسذذان 

                                                 

)منشذعرؤ مبجلذ  « مسذ ولي  سذائق السذيارؤ ف ال يذ  اإلسذالمي»  رسال  300  3/301( ينظر:  حباث هيب  كبار الالماء اب مل   الار ي  الساعوي  1)
 ( وقأب اقدور ف هذين ا رصاع  لد ملعاوث السيارات.133  132  ص 71الاأبل   أبو 

 .3/300( انظر: ا رصاع السا يع 0)
(  وهذع حبذث 100-105للشيد  محأب اجلا رب )منشعر مبجل  الاأبل: الاأبو الثامن ص « وي  ما ف صعل اإلنسان من األ ضاء»( ينظر: رسال  7)

 م صل شر ا   وطبا .
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بياذذيش إب مذذ  وصذذعو إملذذأبا ا  و ذذأبا الغذذأبتع ال ظذذريدع  فذذإن اإلنسذذان ميذذعت  نذذأب تاطلهمذذا   و اسدبوذذاهلما  فهذذذ  
العاملذذذذأبؤ منهذذذذا   وتاطذذذذل من ادهذذذذا: نوذذذذ  الأبيذذذذ   وف الثندذذذذع الأبيذذذذ  كاملذذذذ   إذا  ذذذذاش األ ضذذذذاء لذذذذ  ف اسدبوذذذذال 

 .(1)اإلنسان  ومل يهله  سب  ذله
 

 ابب اليجاج وغريها

: اوقرب أنه يف هذا الزمن مللا فقلد الرقيلق تقلوم اجلراحلات الليت ال مقلدر فيهلا سقلرب اجلراحلات  5315ص -
 :املقدرة إليها

عو الرقيذذق ف هذذذا الاوذذر إب ف  مذذاكن  ورؤ صذذأبا   فإنذذ  يداذذذر  لذذد مذذن ييذذع  اجلراملذذات هذذذا ونظذذرا  لاذذأب  وصذذ   
مذذن  نذذ  ييذذع   (0)تيعميهذذا  ذذن طريذذق الد سذذ  السذذا ق للح عمذذ   فذذاألقرب   ذذا تيذذع  مبذذا ذهذذ  إليذذ   فذذراو مذذن  هذذل الالذذم 

 .(7)يأبيرها ف الشر  إليهااثنان من  هل ارربؤ  ديأبيرها  ن طريق تيأبيرها اقرب اجلراملات اله ورو ت
 

 ابب كفارة القتل 
: من كان يسري على وايلة نقل حديثة فصدم واقفا  من آدم  أو وايلة نقل أو غريمها دون تعد  5311ص -

  :من املصدوم أو من صاحبه لزم عاقلة السائر دية اآلدم  الواقف ولزم السائر ضمان ما أتلف
يارؤ  و قطارا    و طائرؤ   و ابخرؤ   و وراص   شخوذا  واق ذا   سذيارت    و و لي  فإن  إذا صأب  شخ  ييعو س     

وراصدذذ    و قطذذارا  واق ذذا    و طذذائرؤ واق ذذ    و ابخذذرؤ واق ذذ    و صذذأب  شخوذذا  واق ذذا   لذذد رصليذذ    و اصذذطأب   بنذذاء  و 
لبنذذذاء ومهذذذع   مداذذذأبا     مذذأبؤ كهذذذرابء   و غ هذذذا  ومل ي ذذذن العاقذذذ   و صذذذامل  وسذذذيل  النيذذذل ا وذذذأبوم    و صذذذامل  ا
 . (2)لامت  اقل  السائر وي  العاق   ولا  السائر ضمان ما  تل    سب  هذا اناوث من مال لغ  

                                                 

 (.173-100للشيد  محأب اجلا رب )منشعر ف جمل  الاأبل  الاأبو الااشر ص «  صعل اإلنسان من األ ضاءوي  ما ف »( ينظر: رسال  1)
 هذا اليعل لل رخي من فيهاء انن ي   ومل يذكر غ  . 3/702( نس  ف  أبائ  الونائ  0)
نا الشذيد ممذأب  ذن إ ذراهيم م ذه ا مل ذ  ورئذيس ( قرر مهعا  من هذا شيخنا ممأب  ذن  ثيمذع ف  اذق وروسذ   و ينظذر فدذاوى ورسذائل شذيد مشذاخي7)

 ( فيأب ذكر  ن  ف هذا العقت يعكل هذا إل نظر الياضي.7320  فدعى )721  11/720قضا ا سا يا  
إل ملضذرؤ مذن ممذأب  ذن إ ذراهيم  : »11/713( قال الشيد ممأب  ن إ راهيم م ه ا مل   ورئيس قضذا ا ف وقدذ   كمذا ف جممذع  فداويذ  ورسذائل  2)

  وةريذد 10000/0السال   لي م ورمح  هللا و ركات   و اأب: فباإلشارؤ إل خطذا  م رقذم  -سلم  هللا-األم  ا  ر  ساعو  ن  بأبهللا  ن صلعب 
ق ذ  الذه ييعوهذا هذ  ا رفق    ا اامل  اراص   دواو  السيارؤ الوغ ؤ اله ييعوها سابأب  ن سذاأب الشذهراي ابلسذيارؤ ال نذعر العا 03/10/1735

  فظهذر  ن الضذمان  لذد ه02/10/1735وةريذد  503مناملي  ن ضعُيي. ن يأبكم  ن  صرى اإلطال   لد ما قرر  قاضي ا ييذق  خذ ا    ذرقم 
 تيو  سائق الوغ ؤ؛ لداأبي   سر د   و تيو    اأب  ابهدما  مما قأب ي عن  مام    ما صامل  ال نعر فال شئ  لي ؛ ألن  مل ي ن من  فال وب

  300  3/301  و حباث هيب  كبذار الالمذاء اب مل ذ  الار يذ  السذاعوي  712  11/710  وينظر: ن س ا رص  «مدحيق  اهر. وهللا ُي ظ م
( وقأب سبق مايأب ت ويل لذباق هذذ  ا سذائل ف ابب 15وجمل  الاأبل )ميال لشيخنا ممأب  ن  ثيمع  ن ملعاوث السيارات الاأبو الثالث ص 

 (.0300  ف ا سأل  )الااقل 
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: إذا تعللدع شللخص بوقوفلله أو إيقللاف والليلة نقللل أو بوضللع شلل ء يف الطريللق مللن بنللاء أو غللريه  5313ص -
 :ضمن ما اصطدم به

 :السابقة فهوهدر : ما حيصل على املتعدي يف املسألة 5313ص -
و لي  فإذا تاأبى شخ   عقعف   ن س    و إبييال سيارؤ   و قطذار   و غ  ذا مذن وسذائل النيذل ف طريذق   و    

ف مله غ     و  عض  ملجر  و جذالت سذيارؤ   و  عضذ   مذعو كهذرابء ف طريذق   و  ذ  فيذ   نذاء  ومهذع ذلذه مذن 
ؤ  و غ ها     من غذ  ت ذريط ممذن اصذطأب   ذا  لذا  هذذا ا داذأبب الداأبات  فدسب  شيء من ذله ف اصطأبا  سيار 

ضمان ما تل   سب  هذا اناوث من  معال  ولامت  اقلد  وات من هله  سبب  من  ن س ماوعم   ومذا ملوذل 
  لد هذا ا داأبب ابلعقعل  وغ   من تل  ف ن س  و مال فهع هأبر.

يلق أو صليانته فتسلبب يف حلادث ملروري ضلمن إذا مل : إذا تعدع أو فلرط ملن يقلوم إبصل ح طر  5314ص -
 :حيصل تفريا أو تعد من الطرف اآلخر

: إذا كان التفلريا امللذكور يف املسلألة السلابقة ملن أحلد ملوظف  اليلركة أو املؤاسلة الليت تصللى  5314ص -
 :الطريق ضمن وحده

 و صياند    عض  كعم  تراب  و   ومثل ذله: ما إذا تاأبت  و فرطت شرك   و م سس  ممن تيع  إبصالح طريق   
كعم  إس لت ف الطريق   و  يط  الطريق حب رؤ   و غ ها  وون  ن تض  لذله  المذات تنبيذ  كافيذ   فدسذب  ذلذه 
ف ملوذذعل ملذذذاوث مذذرورب إلملذذذأبى وسذذذائل النيذذل  وون ت ذذذريط مذذذن قائذذأبها  فذذذإن الضذذذمان ف ذلذذه  لذذذد الشذذذرك   و 

ان الد ريط من واملأب  و  كثر من مع  يها  ظال ا   ذله لداليمات و وامر الشذرك  ا  سس  ا داأبي    و ا  رط   وإن ك
 لذذذد ماسذذذبق  -واملذذذأب  و  كثذذذر-الذذذه حتذذذعل وون وقذذذع  مثذذذل هذذذذا انذذذاوث  فذذذإن الضذذذمان ي ذذذعن  لذذذد هذذذذا ا خذذذال  

 ت ويل .
 :ديه: إذا تعدع صاحب عربة أو آلة تسري اريا  بطيئا  ضمن ما حصل من حوادث بسبب تع 5314ص -

ويشذذذذب  ذلذذذذه: مذذذذا إذا تاذذذذأبى قائذذذذأب إملذذذذأبى الاذذذذرابت  و اآلبت الذذذذه تسذذذذ  سذذذذ ا   طيبذذذذا   كالنذذذذاقالت ال بذذذذ ؤ      
وانرااثت  ومهعها  ابلس  ف مسار السيارات السريا   مما تن  تاليمات الس  اله يوأبرها ا رور من   فإن ماملوذل 

 ذريط مذن الطذرل اآلخذر  يضذمنها هذذا ا داذأبب   لذد مذا سذبق  سب  هذا الداأبب من ملعاوث مروريذ  وون تاذأب  و ت
 ت ويل .

 :: إذا تعدع اائق ايارة مبخالفة تعليمات املرور ضمن ما تلف بسبب تعديه 5314ص -
: إذا حصل تعد أو تفريا من الائق  واليليت نقلل معلا  فحصلل تصلادم بينهملا ضلمن كلل منهملا  5325ص -

 :بقدر خطئه
ا فذذذرط  و تاذذذأبى صذذذامل  سذذذيارؤ مبخال ذذذ  تاليمذذذات ا ذذذرور  كذذذأن بينذذذ  األنذذذعار ارل يذذذ  ويشذذذب  ذلذذذه  يضذذذا : إذ   
ملال س   ليال   وكأن يس  ف مسار  و طريق بُيق ل  الس  فيذ   وكذأن يدجذاو  مذ  -واله تسمد اصطبات-للسيارؤ
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ن ا ارول الذب لذ  ابلدذاا  معض   و ف وقت مين  الدجاو  في   ومهع ذله من ا خال ات لنظا  ا رور الذب هع م
  فحوذذل  سذذب  ذلذذه ملذذاوث مذذرورب  مذذ   ذذأب  ت ذذريط الطذذرل اآلخذذر  و تاأبيذذ   فذذإن الضذذمان (1) ذذ   وحتذذر  ظال دذذ 

 ي عن  لد هذا ا داأبب  و ا  رط   لد ماسبق ت ويل .
خطبذذ   وإن كذذان ملوذذل مذذن الطذذرل اآلخذذر تاذذأب  و ت ذذريط  يضذذا   فذذإن الضذذمان ي ذذعن  لذذد كذذل منهمذذا  يذذأبر    

 . (0)حبس  الد ويل السا ق
 كتاب احلدود

 :: فيحكم الرفع إىل اإلمام: وصول قضية املتهم إىل اليرط أو احلسبة وحنوهم 5319ص -
هذذذا وإذا رفذذ  مذذن ارت ذذ  معصذذ  ملذذأب إل اإلمذذا  مل لذذا الا ذذع  نذذ   اذذأب ذلذذه ب مذذن قبذذل اإلمذذا  وب مذذن قبذذل     

 مل م الرف  إل اإلما : وصعل قضي  ا دهم إل اجلهات األمني  ومهعها  ممذن   وف(7)غ    وملرمت الش ا   في  ملينبذ
كمذا هذع انذال ف - ينهم اإلما  للدحييق  و مدا ا   و ضبط  و مااقب  ا دهمذع واجملذرمع  كالشذرط  ومراكذا انسذب  

                                                 

لر اق   ي ذي  ( صاء ف  حباث هيب  كبار الالماء اب مل   اله   أب ا اللجن  الأبائمذ  لإلفدذاء  رائسذ  شذيخنا  بذأبالاايا  ذن اب   و ضذعي   ئبذ   بذأبا1)
نذذ  شذر ي  ان يلذامهم املذذأب  نذأب كالمهذم  لذذد األنظمذ  الذه يضذذاها ويل األمذر للموذلح  فيمذذا لذيس فيذ   3/313والشذيد  بذأبهللا  ذن غذذأبان 

فذإذا فاذل ذلذه  و  ئبذ  »طرف ا باح حتيييا  للمولح  ووفاا  للم سذأبؤ  و ن مذن ذلذه تنظذيم الامذل ف الذأبوائر وا ذأباره  ومهذع ذلذه  مذا نوذ : 
ا  وحبرا  وصعا   وإلاا  قاوؤ السيارات وصبت طا د  وملق ل  تااير من ياوي  و خيال   مبا يرا  م افبا   خال د . ومن : تنظيم خط الس  ف الطريق  ر 

دهم والبعاخر والطائرات ومهعها خطعطا  مأبووؤ وسر   ميأبرؤ ومعا يأب م قد   و ن ُيملعا  طاقات تثبذت اإلذن هلذم ف الييذاوؤ وتذأبل  لذد صذالملي
ء وسذائر ا وذاحل  ووفاذا  لل عضذد وابضذطراب هلا  فيج   لد قاوؤ وسائل النيل وا عاصالت  ن يلدامعا مبا وض  هلم  مافظ   لد األمن والأبما

ا وما ينجم  نهما من انعاوث واألخطار وفعات ال ث  مذن ا وذاحل  ومذن خذال  ذلذه كذان مذن ا ادذأبين  وملذق لذعيل األمذر  و  ئبذ   ن ياذار  مبذ
الالمذاء وملرمانذ  مذن الييذاوؤ ومهذع ذلذه  يرو   وُي ظ األمن وا ولح  وابطمبنان من ملبس وسح   طاق  اليياوؤ وغرام  ماليذ  ف قذعل  اذق 

 اأب  157  وصاء ف قرارات وتعصيات جمم  ال ي  اإلسالمي جبأبؤ ص «ومن ص   لد غ   وهع ظال  للنظا  ضمن ما  صاب من ن س ومال
سذالمي  واصذ  شذر ا   ألنذ  مذن إن ابلداا   دله األنظم  الذه ب اذال   مل ذا  الشذريا  اإل»ذكر اقدضاء ا ولح  سن  نظم  للمرور  ما نو : 

طبق ف طا   ويل األمر فيما ينظم  من إصراءات  ناء  لد وليل ا واحل ا رسل   وينبغي  ن تشدمل تله األنظم   لد األمل ا  الشر ي  اله مل ت
 «.هذا اجملال

سذائل مذن ملذعاوث السذيارات  اضذها قريذ  مذن هذذ    ف يهذا ت وذيل  302-3/303( ينظر:  حباث هيب  كبار الالماء اب مل   الار يذ  السذاعوي  0)
ا سذائل  وقذأب نذ  فيهذا  لذد  ن الضذمان  نذأب تاذأبب  و ت ذريط كذذال الطذرفع ي ذعن  ينهمذا مناصذ    وهذع اليذعل الذذب رصحذ  ا  لذ   وإن كذذان 

  وصاء ف قرارات وتعصيات جمم  «خطبهم ا عضع  الرا  : تع ي  اجلااء  لد من اش كعا ف وقع  ملاوث  نسب  ا دأبائهم  و»ُ نعن لذله  ابارؤ 
إذا اصدمذ  سذببان ظدل ذان  كذل واملذأب منهمذا مذ ثر ف الضذرر  » نأب ال ذال   لذد ملذعاوث السذيارات  مذا نوذ :  152ال ي  اإلسالمي جبأبؤ ص 

واملذأب منهمذا  فالدباذ   ليهمذا  لذد فالد كل واملأب من ا دسببع ا س ولي  حبسذ  نسذب  أتثذ   ف الضذرر  وإذا اسذدعا   و مل تاذرل نسذب   ثذر كذل 
(  وقذذذأب سذذذبق ف  ول كدذذذاب 13  وينظذذذر: جملذذذ  الاذذذأبل )ميذذذال لشذذذيخنا ممذذذأب  ذذذن  ثيمذذذع  ذذذن ملذذذعاوث السذذذيارات  الاذذذأبو الثالذذذث ص «السذذذعاء

 يل انأبيث .(  ذكر لباق مسائل ملعاوث وسائل الن0300(  وف ال ول الثاي من ابب الااقل   ف ا سأل  )0300اجلناات  ف ا سأل  )

( ومذن  وضذح األولذ   لذذد ذلذه:  ملاويذث األمذذر ابلسذ   لذد ا سذذلمع  و ملذأبيث شذ ا    يذذأب ف ا خاوميذ  الذه سذذرقت  وسذيأيت آاثر ت يذأب صذذعا  7)
  -هللا تاال إن شاء-الش ا   قبل العصعل إل السلطان  وحترميها إذا وصلت إلي  ف آخر ابب السرق    نأب ال ال   لد ثبع ا ابآل  ال مرتع

 ن  اضذذهم كذذر  الشذذ ا   ف انذذأبوو  303  1/302 نذذ  بيالذذم ف هذذذا خالفذذا . وذكذذر ف اإلشذذرال  3/320وقذذأب ذكذذر ف ابسذذدذكار ف السذذرق  
 مطليا   و ن مال ا  كر  ذله ف ملق من  رل ابلشر وال ساو. 
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 ومهع ا من اجلهات األمني  األخرى.  - الو انرمع اآلن
وىل إقامة احللدود أن يكلون والطا  بلني ملن جيفلو فيجعلل ملا لليس بيلبهة شلبهة : جيب على من يت 5311ص -

 :وبني من يغلو فيهمل اليبهات الثابتة
  (1)«اورها انذأبوو  ذن  بذاو هللا» ن  قال:  -رضي هللا  ن - ا ثبت  ن ا ن مساعو )وتأبر  انأبوو ابلشبهات(       

 .(0)وهذا جمم   لي  ف اجلمل 
 ليعل إبقام  انأب ف انر   لد من  تد ملأبا  خارص  ف هذا الاور لاأبؤ  سباب: ي صح ا 1330ص -

وذه   اق  هل الالم إل  ن  ل  إقام  انذأب واليوذاص فذعرا  ف انذر   و انذل؛ لامذع  نوذعص اليذرآن والسذن  الذه 
  انذأب  و اليوذاص  والذذب قذأب فيها األمر إبقام  انأبوو  واألصل ف األوامر الشذر ي    ذا  لذد ال ذعر  فذال لذع  أتخذ

  (7)ي وب إل  أب  إقام  ملأبوو هللا تاال

                                                 

من ثالث طرق   ملذأبها ملسذن  والثذاي فيذ   2/072(  والبيهيي 00000 شيب  )(  وا ن  يب17520(  و بأبالر اق )1233( روا  مسأبو  كما ف ا طال  )1)
. وقذأب وروت رواات  خذرى 1/307انيطا   والثالث في  رصل ضاي   وقأب صا  ا ن ا نذذر ف اإلشذرال  ثبذعت هذذا األثذر ف اإلشذرال ابب تليذع السذارق 

( قذال: 0075 لد  اق الوحا    وب يوح منها شيء  إب  ن انذافظ ف الدلخذي  )  نحع هذا الل ظ  و اضها  مت من    اضها مرفع   و اضها معقعل
قطذذ  انذذ  بيوذذح مرفع ذذا  وب  132  11/137  مذذ   ن ا ذذن ملذذا  ف احمللذذد «روا  ا ذذن ملذذا  ف اإليوذذال مذذن ملذذأبيث  مذذر معقعفذذا   ليذذ  إبسذذناو صذذحيح» 

معقعفذ   لذد  مذر وغذ   مذن الوذحا    ت يذأب هذذا األثذر  كدليذع ا اذ ل إن ذار سذب  انذأب كمذا معقعفا   ل ن ثبذت ف وقذائ    يذان رواات مرفع ذ   ورواات 
(  وكيبعل و عى ا اي  ا اإلكرا  من غ   ين   و قرين   اهرؤ  وكاإل راض  ن ا ا ل  وكاذأب  سذ ال مذن ا ذ ل حبذأب 0317  0555سيأيت ف ا سألدع )

دذذام للمذذال ف السذذرق   وكشذذ ا    اذذق الوذذحا    نذذأب مذذن  راو  ن ييطذذ  يذذأب  بذذأب  الذذذب سذذرق  ومهذذع ذلذذه. تنظذذر هذذذ  مل يبينذذ   وكذذ ج إقامذذ  انذذأب  لذذد احمل
-02225  02555-02533(  موذذذن  ا ذذذن  يب شذذذيب  )12025  و12021-12010  و 17525-17520الذذذرواات ف: موذذذن   بذذذأبالر اق )

  ا ياصذذذذأب انسذذذذذن  020  3/022(  فذذذذدح اليذذذذذأبير ب ذذذذن اهلمذذذذا  7153-7152  7000-7003(  سذذذذنن الذذذذأبارقطين )00002  00023  02202
(  وسذذبق ف فاحتذذ  كدذذاب انذذأبوو قذذعل  اذذق  هذذل الالذذم  يبذذعل تع ذذ  مرت ذذ  سذذب  انذذأب إذا صذذاء ةئبذذا   0733  0715(  اإلرواء )712(  ا ذذأباوب )25)

 وهلم  ول  مذكعرؤ ف مراص  تله ا سأل   وهي شعاهأب هلذ  ا سأل . 
. والذب ينبغي  ن يدعل إقام  ملأبوو هللا  ن ي عن 3/020  فدح اليأبير ب ن اهلما  ابب العطء الذب يعص  انأب 127يا  ب ن ا نذر ص ( اإل0)

كما ي ال  اضهم  كما  شار إل ذله ا ن ملا   وشيخنا ا ن  ثيمع ف  اق وروسذ   وينظذر: الشذرح ا مدذ  -وسطا  ف هذا الباب  فال ل ع 
فدجأب  ُيرص  لد ثبعت انأب   -كما ي ال  اضهم ف هذا الاور-فيبحث  ن  ب مليل  يسيط  ا ملأبوو هللا  وب يغلع  -035  12/020

 للأبكدعر سايأب العاو ي.«  ثر الشبهات ف ورء انأبوو»و لد إقامد   مهمال   ا قأب يعصأب من شبهات  اهرؤ. وينظر: كداب 

من هجر اجملذر  ا لدجذئ إل  -رضي هللا  نهما-الشرور وال ساو  ويداذر في  وصعو ما ذكر  ا ن  باه  ( وابألخ  ف هذا الاور الذب كثرت في 7)
 انر   و أب  مباياد   ل ثرؤ س ان م    و ل ثرؤ ال ساق  وب شه  ن  سي ت   لد تطبيق ما ذكر  ا ن  باه من  أب  الدارض للمجر  ما وا 

حبسذ  مذا  -را ذد فيذ  ملرمذ  م ذ   ور ى  -رضذي هللا  نذ -ريق  وشذرور  ظيمذ   وهذع اصدهذاو منذ  فساو  ذ-وابألخ  ف هذا الامان-ف انر 
: إن الذب -كما هع ر ب كث  من  هل الالم- ن ذله بي وب إل  أب  إقام  ملأبوو هللا  م   ن  مي ن  ن ييال  -كان مم نا  ف صأبر اإلسال 

ذا ماسيأيت من صعا  إقامذ  انذأب واخذل ملذأبوو انذر   لذد مذن ارت بذ  ف ملذر  م ذ   والذذب مين  ف م   هع اليدال  ب إقام  ملأبوو هللا  ويأبل هل
 مذر هللا جبلذأب : »131مل د  اق  هل الالم اإليا   لي   وقذال ا ذن ا نذذر ف األوسذط ف  وائذل كدذاب اليوذاص   نذأب ذكذر  هلذذ  ا سذأل  ص 

ا   ن يييم انأبوو ف انر  وانل  إب  ن مين  من  ملج   وب نالم ملج  منات ذله  الااني  والااي  وقط  السارق  و وص  اليواص  فالد اإلم
للأبكدعر فيحذان ا طذ ب ص « اليواص ف الن س»  كداب 12/727  و 000  12/001  وينظر: جممع  ال داوى «وب  وصبت العقعل  ن 
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 ابب حد الز 

 :: التحليل الطيب للدم وللمين ال تثبت به احلدود 5341ص -
   و للمين  فال يثبت  ذ  شذيء مذن انذأبوو؛ ألنذ  قرينذ  فيهذا شذيء (1) ما الدحليل الطو  سذعاء كان حتليذال  للأب     

 .(0)ملدمال  وانأبوو تأبر  ابلشبهاتمن الضا  واب
 :: بصمات اليد والرجل والبصمات الوراثية ال تثبت هبا احلدود 5341ص -

وكذذذله  وذذمات اليذذأب والرصذذل  والبوذذمات العراثيذذ ؛ ب يثبذذت  ذذا شذذيء مذذن انذذأبوو؛ أل ذذا قذذرائن فيهذذا شذذيء مذذن    
 .(7)الضا  وابملدمال  وانأبوو تأبر  ابلشبهات  كما سبق  يان 

 :ال تثبت احلدود ابلتصوير الفلم  والفوتوغرايف : 5342ص -
 :: التسجيل ابلكاايت أو ابحلااب اآليل ال تثبت به احلدود 5342ص -

                                                 

  الذب وصذأب لذ  و  ف معضذ  اجلرميذ ؛ ألن ل ذل إنسذان ومذا  خاصذا   ذ  خيدلذ   ذن و  ( مي ن  ن طريق حتليل  ال ما الأب  ابل هرابء مارف  الشخ1)
 غ     ما فوائل الأب  الاام  فهي  ر   فوائل رئيس  فيط  هي ) (  و )ب(  و )   ب(  و )ص ر(. 

فدذاوى اللجنذ  الأبائمذ  اب مل ذ   ( 7522  فدذعى )10/37(  انذأبوو 0577  فدذعى )10/13( فداوى ورسائل الشذيد ممذأب  ذن إ ذراهيم: الن ذاح 0)
(  النظريذ  الاامذ  إلثبذات معصبذات انذأبوو لشذيخنا  بذأبهللا الركبذان 5/130(  الشرح ا مد  )طبا  وار ا ذن اهليذثم 7770  فدعى )71  00/70
ال   لذد  مذع  ملجيذ    وينظذر:  كثذر ا راصذ  ا ااصذرؤ السذا ي   نذأب ال ذ333  332  نعا ل السرق  للأبكدعر فهذأب ا رشذأبب ص 0/033-030

 اليرائن ف انأبوو. 
  النظريذ  الاامذ  إلثبذات معصبذات 12/750  فداوى اللجن  الأبائم   ا عض  السا ق  الشرح ا مد : السذرق  722( قرارات اجملم  ال يهي مب   ص 7)

وهذا ما ذه  إلي   ام  ال يهاء »ي :   وفي  قعل   ن البومات العراث350  352  وينظر: نعا ل السرق  للمرشأبب ص 030  0/032انأبوو 
  و ملال  لد  اق ا راص  ا ذكعرؤ ف آخر هذا الداليق  وفيما سبق  نأب ال ال   لد اليرائن  وغ ها  وينظر لاامذا : حبذث «والباملثع ا ااصرين

(  وقأب ذكذر فيذ  آخذر 055ال ي  الطو صالأبكدعر ممأب األشير  ن ثبعت النس  ابلبومات العراثي  )مطبع  ضمن كدا  :  حباث اصدهاوي  ف 
  وذكذر «ب تثبذت  ذا انذأبوو؛ لعصذعو  اذق ابملدمذابت»ما تعصل إلي  الالم انأبيث ف هذذا اجملذال  وتعصذل إل قذعؤ هذذ  اليرينذ   ل ذن قذال: 

مي ن  ن يأبر   ذ   –كان يس ا    و إن– اق ابملدمابت  و هي و إن كانت مي ن الدأكأب من  أب  وصعوها غالبا   فهي حتأبث نع ا  من الشبه  
 انأب.

و وذذمات األصذذا    بذذارؤ  ذذن خطذذعط ابر ؤ وقييذذ  يدخللهذذا فذذرا  ت ذذعن ف رهوه   مذذل  صذذا   اليذذأبين و اليذذأبمع  و نذذأب مالمسذذ  األ مذذل جلسذذم   
ثيذذ  فهذذي  وذذم  انذذامق صذذييل تنطبذذ   ليذذ  هذذذ  البوذذمات  وهذذي بتدشذذا    ذذع شخوذذع  وب  ذذع   مذذل الشذذخ  العاملذذأب   مذذا البوذذم  العرا

  النعوب  اله مي ن اسدخراصها من  ب ظل ات  شري   كالأب  واللااب وا ين واجللأب والاظم والشار  وذله  ن صسم اإلنسان يد عن مذن خذالا
إنسان صينعما  وراثيا  و أباخل كل خلي  نعاؤ مس ول   ن ملياؤ ارلي   ويعصأب  أباخل النعاؤ )انمق النعوب(  والذب يسمد )صين  وراثي (  ول ل 

چ  ڻ     ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ ينظذر: ت سذ  قعلذ  تاذال «.  وذم  وراثيذ »بيشا   صينات غذ    و شذا د  لبوذم  اليذأب مذن هذذ  النامليذ  مسذي 
  البوذذم  032-0/033[ ف  اذذق الد اسذذ  ا ااصذذرؤ كا ذذأبؤ الد سذذ   والد سذذ  العاضذذح  النظريذذ  الاامذذ  إلثبذذات معصبذذات انذذأبوو 2]الييامذذ :

  حبث الذأبكدعر  ذارل  لذي 0/505العراثي  للأبكدعر  مر السبيل  البوم  العراثي  للأبكدعر ساأب هاليل  اجتاهات الد س  ف اليرن الثالث  شر 
  نذذذعا ل السذذذرق  ص 370-0/370(  وضذذذمن كدذذذاب وراسذذذات فيهيذذذ  ف قضذذذاا طبيذذذ  مااصذذذرؤ 05 ذذذن اجلينذذذات ا نشذذذعر مبجلذذذ  ان مذذذ  ) ذذذأبو 
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وكذذذذذذله الدوذذذذذعير ال لمذذذذذي وال عتذذذذذعغراف بتثبذذذذذت  ذذذذذ  انذذذذذأبوو؛ لسذذذذذهعل  الدل يذذذذذق ف الوذذذذذعر  وهذذذذذع مذذذذذايارل  ذذذذذذ    
رميذذذ    و لال ذذذ ال  ذذذا  سذذذعاء كذذذان هذذذذا الدسذذذجيل اب سذذذجالت   وب تثبذذذت  يضذذذا  ابلدسذذذجيل لعقذذذائ  اجل«الأب لجذذذ »

ا اروفذذ    و ابناسذذ  اآليل؛ ألن األصذذعات تدشذذا    ومي ذذن تيليذذأبها  كمذذا مي ذذن الديذذأب  ف األصذذعات والدذذأخ  فيهذذا  
 ذن  ذن   كمذا  نذ  مي(1)«ا عندذام»فدعض  ف غ  معضاها   و يأبخل  ذع يذل ال ذال  مذاليس منذ   وهذع مذا ياذرل  ذذ 

 طريق اناس  اآليل تيليأب صعت الشخ  تيليأبا  وقييا   مل  ييط  من مسا  م  صهل   ذ  األسالي   ن  صعت .
 :: الك ب البوليسية ال تثبت هبا احلدود 5342ص -

  أل ذذا تادمذذأب ف مارفذذ  اجملذذر  (7)  فإنذذ  ب تثبذذت  ذذا انذذأبوو(0)ومثذذل اليذذرائن السذذا ي : ال ذذالب البعليسذذي     
لذذد الرائحذذ   وقذذأب ادذذل ملاسذذ  الشذذم لذذأبيها  سذذب  ملذذال اجلذذع وملذذال ال لذذ  ومرضذذ  وضذذا  تأبريبذذ   ومي ذذن  

تضليل   نشر معاو هلا رائح  ن اذؤ ف م ذان اجلرميذ   كمذا  ن الرائحذ  الذه ول ال لذ   لذد صذاملبها قذأب ت ذعن 
 لشخ  مر مبعق  اجلرمي  قبل ملأبوثها  يس   و  اأب   يس .
 

 ابب حد املسكر

 :جيوز الزايدة يف بعض احلدود تعزيرا  ولو إىل القتل إذا وجد ابب ذلك : 5344ص -
فيجذذع  لذذعيل األمذذر   و لنائبذذ  مذذن قذذاض  و غذذ    ن يايذذأب  اذذق الايذذعابت  لذذد ملذذأب السذذ ر   و غذذ   مذذن انذذأبوو      

 .(2)ذله تاايرا   و لع   ن يبلف  ذ  الايع   الداايري  اليدل  إذا ر ى ملاص  ومولح  قعي  ف

                                                 

نيذذال   ذذن شذيخنا ممذذأب  ذذن  ثيمذع  وينظذذر رسذذال  الذأبكدعر صذذاحل احمليميذذأب مسذا أب رئذذيس مذذاكم  377-305( ينظذر:  مل ذذا  الدوذذعير للعاصذل ص 1)
  وتنظر:  كثر ا راص  ا ذكعرؤ فيما سبق  نأب 321-333  نعا ل السرق  ص 370-373اليويم ا خدورؤ ا نشعرؤ ف آخر ا رص  السا ق ص 

 لد ملجي   مع  اليرائن ف انأبوو.ال ال   
 و  (  ثبدت البحعث الالمي  انأبيث   ن ل ل كائن ملي رائح  خاص  تيا   ن غ    تنباث من   وعرؤ وائم   شذ ل إشذاا ات  وتندشذر ف اهلذعاء 0)

د  اليذ   ذا مذأبؤ مذن الذامن  قذأب تطذعل  و تلدوق ابألشياء ا عصعوؤ ف ا  ان الذب اندشرت في   وت ج  ثرها  لد األصسا  الذه تالمسذها  وتبيذ
   يذعؤ تيور تباا  لطبيا  اجلسم الاالي      واألملعال اجلعي   و أب  تارض  للابث  يأب  صنبي   وما إل ذله من ا  ثرات. و ا كان ال ل  يدوذ

ف تدبذ  آاثر اجملذرمع. و صذبحت اآلن لذأبى ملاس  الشم  فهع يسدطي  الدياط صايبات هذذ  الذروائح  ويدباهذا ملذ  اد ذي   م ذن ابسذد اوؤ منذ  
ع. ماظم  صهاؤ األمن ف  لأبان الاامل   قسا  خاص    الب األثذر  يذدم تذأبريبها والانايذ   ذا  وت ذعن صذاهاؤ ف ملالذ  طلبهذا لل شذ   ذن اجملذرم

 ت إلي  الرائح   إل  ن يول إل اجملر .في تد ابل ل  ا أبرب إل م ان اجلرمي   فينأبف  مددباا  هذ  الرائح  مل  يول إل آخر مأبى وصل
(  وفيذ   ن األسذعو البهذيم بياذعل  ليذ  ف انذأبوو وب ف غ هذا  النظريذذ  2735  فدذذعى )17/23( ينظذر: فدذاوى ورسذائل الشذيد ممذأب  ذن إ ذراهيم 7)

-133الاجالن  جمل  الاأبل: الاأبو الداس  ص     اليضاء ابليرائن ا ااصرؤ للأبكدعر  بأبهللا  ن سليمان0/027الاام  إلثبات معصبات انأبوو 
  وينظذر:  كثذر ا راصذ  ا ذذكعرؤ فيمذا سذبق ف مل ذم إثبذات انذأبوو  امذع  اليذرائن  ومذا أييت ف آخذذر ابب 325  323  نذعا ل السذرق  ص 153

 اإلقرار من ال ال   لد ان م ابليرائن ف  مع  مسائل اليضاء.
  و األشذر   ابب 3/720واآلاثر العاروؤ فيها: مون   بأبالر اق: ملأب ارمر ابب من شرب ارمر ف رمضذان  ( ينظر ف هذ  ا سائل واألملاويث2)

(  15200مسذذنأب اإلمذذا   محذذأب )( ‘ 1357  1350  مسذذنأب اإلمذذا  الشذذافاي )077-0/002الذذريح  وابب الشذذراب ف رمضذذان ومللذذق الذذر ه 
بللذذذذأب فذذذذعق  شذذذذر »  مشذذذذ ل اآلاثر ابب مذذذذا روب 21-10/53البذذذذاب  اذذذذأب  صذذذذحيح البخذذذذارب مذذذذ  ال ذذذذدح ابب الضذذذذرب ابجلريذذذذأب والناذذذذال  و 
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 :: جيب احلد بقليل ما يسكر كثريه ولو كان عن طريق اليم 5349ص -
كذذل مسذذ ر : »ليعلذذ   ) وذذ  الانذذ    و غذذ  (هذذذا ا سذذ ر  )سذذعاء كذذان( لذذ  انذذأب إذا شذذرب مسذذ را   )و(     

 . (0)«ملرا ما  س ر كث   فيليل  »ف  ملاويث  أبؤ من الوحا  :    وليعل  (1)روا  مسلم« مخر  وكل مس ر ملرا 
ومثذذل الشذذراب: كذذل مذذا يسذذ ر ال ثذذ  منذذ   سذذعاء كذذان ممذذا ي كذذل   و ممذذا يشذذم   و غذذ  ذلذذه  لامذذع  األملاويذذث   

 السا ي . 
: من القرائن القطعية اليت يثبت هبا احلد: وجود نسبة كبرية من الكحول يف دم أو بول املتهم إذا  5395ص -

 :مل توجد شبهة تضعفها
لدنبيذذذ   ليذذذ  هنذذذا:  ن ملذذذأب ارمذذذر يثبذذذت  شذذذهاوؤ شذذذاهأبين   و  كثذذذر  وابب ذذذ ال  كمذذذا يثبذذذت  لذذذد هذذذذا وممذذذا ُيسذذذن ا    

الوذحيح ابليرينذذ  اليطايذذ   كخذذروم رائحذ  ارمذذر مذذن صذذعل ا ذدهم  وكعصذذعو  ف ملالذذ  سذذ ر  مذ   ذذأب  وصذذعو شذذبه  تضذذا  
  إذا مل (2)دهم  شذذرب ا سذذ ر  نذذأب حتليلذذ   ومذذن ذلذذه  يضذذا : وصذذعو نسذذب  كبذذ ؤ مذذن ال حذذعل ف و   و  ذذعل ا ذذ(7)هذذذ  اليرينذذ 

 تعصأب شبه  تضا  هذ  اليرين .
 

                                                                                                                                                                               

  22-3/27   او ا اذذاو 323-2/330   أبايذذ  اجملدهذذأب مذذ  ارلذذ : اهلأبايذذ  150-2/130  شذذرح ماذذاي اآلاثر 023-5/071« صلذذأبات...
 ن الييم:  يان  نعا  مذن الايذعابت الداايريذ  (  انأبوو  نأب ا032(   نيس السارب )0701-0000ناه  األلباب ف قعل ال مذب: وف الباب )

وإن كان فيها ملأب فيأب ياار ما   وقذأب تيذأب   اذق ذلذه  ف : »222  05/223  وقال ف اإلنوال: الدااير 703-700لشارب ارمر ص 
ب  لذد مذا قالذ    ذع الابذاه ا ذن مسائل مد رق   منها: الذااوؤ  لذد ارمذر إذا شذرب ف رمضذان  قذال الاركشذي: وب يشذر  الداايذر فيمذا فيذ  ملذأب  إ

  وفيما إذا  تد ملأبا  ف انر   فإن  اق األصحاب قال: يغلذظ  وهذع نظذ  تغلذيظ الأبيذ  ابليدذل ف -ياين ف صعا  قدل -تيمي  ف شارب ارمر 
 .-إن شاء هللا تاال-  وينظر: ما أييت ف ابب الدااير «ذله

 (. 0007( صحيح مسلم )1)

 ول األطامذذ   وينظذذر: انذذأبوو  ذذأب ا ذذن اليذذيم: مبحذذث: مليييذذ  السذذ ر و سذذبا    ومبحذذث: سذذأب الذذذرائ  ا عصذذل  إل ارمذذر   نذذيس ( سذذبق ارلذذ  ف 0)
 (. 7033السارب )

 (.0503( ينظر: ماسبق ف آخر ابب الا   ف ا سأل  )7)
إثبات تناول شخ  ما  اوؤ مس رؤ  وذله يدم  عاسط  حتليل  (  ثبدت البحعث والأبراسات اله  صراها كبار األطباء ف هذا الاور  ن من ا م ن2)

الذأب   الأب   و البعل ومذا إل ذلذه مذن ا ذعاو الذه ي ر هذا اجلسذم. وإن كانذت نسذب  ال حذعل ادلذ  ابخذدالل ا ذاوؤ الذه يذدم حتليلهذا  و هعرهذا ف
رصذ  إل  عامذل مداذأبوؤ  يدوذل  اضذها  طبياذ  ت ذعين الشذخ    والبعل  كثر من  هعرها ف ما  ذأبا ا  وارت ذا  نسذب  ال حذعل  و ا  اضذها ي

 اوتذ  ت ذاوة   والباق ابخر  نع  ا اوؤ ا دناول   وال مي  اله تناوهلا  وطعل ا أبؤ وقورها  ذلذه ألن نسذب  ال حذعل ف ا ذعاو اليا لذ  لإلسذ ار مد
ال حعل الناجت   ن ا اوؤ ا سذ رؤ  وذلذه ألن نسذب  تركيذا ال حذعل تبلذف  كب ا   كما  ن مضي وقت طعيل  اأب الشرب ي ج  ثرا  كب ا   لد كمي 

 ذرو ا  اأب مضي سا   ونو   لد الشرب  مث تدالشد تأبرليا  مل  اد ي. ووصعو ماوؤ ال حعل ليس منحورا  ف ا عاو ا سذ رؤ  وإمنذا يعصذأب
صذر ا  عنذ  هلذا  إب  ن  هذعر نسذب  ال حذعل ف الذأب   و البذعل نديجذ  تنذاول ف غ ها  وخاص   اق األوويذ  الذه تادذرب ا ذعاو ال حعليذ  مذن الانا

إل  ٪ 30األووي   و ما إل ذله من ا عاو اله تشدمل  لد نسب  ماين  من ال حعل قليل  حبيث يوا  اكدشافها   ينما تول ف العس ي من 
 عاو ا س رؤ و ع ما يندج  ن تناول األووي  وما  شبهها  مرا  مم نا . ينظر: النظري    مما لال الد رق   ع ا عاو ال حعلي  الناجت   ن تناول ا٪ 33

 .030  0/031الاام  إلثبات معصبات انأبوو لشيخنا  بأبهللا الركبان 
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 ابب التعزير

  :: يعزر على التزوير وهتريب املخدرات وتروجيها 5391ص -
 ::  ا يعزر عليه: اختطاف الطائرات واآلدميني 5391ص -
 :: يعزر على املخالفات املرورية والتفحيا وحنو ذلك 5391ص -

مذذذذا مل لذذذذ  فيذذذذ  قوذذذذاص مذذذذن هذذذذذ  اجلنذذذذاات  وابسذذذذدمدا  مذذذذن ا ذذذذر ؤ األصنبيذذذذ  مبذذذذا وون اجلمذذذذا    وابألخذذذذ       
  واخدطال الطائرات  واخدطال اآلوميذع ممذن ب (1)وابسدمناء  والسحاق  و الداوير  و  ري  ا خأبرات  وترولها

   وغ  ذله.(7)والد حيط  ا  والسر   ا  رط   وا خال ات ا روري   كيط  اإلشارؤ ابلسيارؤ  (0)لع  اب دأباء  ليهم
: من القرائن اليت يعزر املتهم عند وجودها: حتليل الدم واملين والبصمات الوراثيلة وبصلمات اليلد  5391ص -

 كوالرجل
: يعللزر املللتهم أيضلللا عنللد وجللود قرينلللة التصللوير الفلملل  والفوتلللوغرايف والتسللجيل ابلكااللليت أو  5393ص -

 :ابحلااب اآليل
 :البوليسية : يعزر املتهم كذلك عند وجود قرينة داللة الك ب 5393ص -

ومن هذ  اليرائن: ماصأب ف هذا الاور من وسذائل إثبذات  كدحليذل الذأب   وحتليذل ا ذين  و وذمات اليذأب والرصذل       
البعليسذي   ومهعذلذه  والبومات العراثي   والدوعير ال لمذي وال ذعتغراف  والدسذجيل اب سذجل  و ال مبيذعتر  وال ذالب 

   وي عن الدااير حبس  قعؤ اليرين  وضا ها.(2)إذا كانت هذ  العسائل مل تي ن مبا ي سأب وبلدها
 ابب حد السرقة

 :: ربع الدينار يساوي جنية ذهب اعودي واحد 5399ص -
 :هل مثانني رايال  اعوداي  5/1/5214اجلنية يساوي يف  : 5455ص -
 :رايال  اعوداي  يف هذا الوقت 45: فنصاب السرقة  5455ص -

  (3)ور   الأبينار يساوب ماييرب من صني  ذهو ساعوب واملأب  فهذا هع نوذاب اليطذ  ف السذرق  ابجلنيهذات    
يسذاوب اذذانع راب  سذاعوا   فهذذذا هذع نوذذاب السذذرق   -هذذذ1202غذذرؤ شذهر ر يذذ  األول  ذا  -واجلنيذ  ف هذذذا العقذت 

 ا العقت.ابلرابت الساعوي  ف هذ

                                                 

  وتااير مذن يروصهذا ه ييضي  يدل ا هرب هلا 00/5/1203(  ف 00  ف الأبورؤ )172( وقأب صأبر من هيب  كبار الالماء ف ا مل   قرار  رقم 1)
 للمرؤ األول تاايرا   ليغا  وون اليدل  وإن ت رر من   ار مبا ييط  شر   ولع ابليدل. 

 .037-1/031( جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأب الاايا  ن اب  0)

 (.0523( ينظر ف حتر  ظال    نظم  ا رور: ما سبق ف ابب ك ارؤ اليدل  مسأل  )7)
 ر:  كثر ا راص  ا ذكعرؤ  نأب ال ال   لد مل م ثبعت انأبوو  ذ  العسائل ف آخر ابب الا . ( تنظ2)
 .5/172( في  الأبليل 3)
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: حللرز الللذهب والفضللة واووراق النقديللة وتللذاكر السللفر والبطاقللات املخزنللة ابلنقللود: الصللناديق  5455ص -
 :املقفلة داخل البيوت

وملر  الذه  وال ض   واألوراق النيأبي   وتذاكر الس ر  والبطاقات ا خان  ابلنيذعو  كبطاقذات اهلذات  و طاقذات      
 دجاري  وال فيهي  ومهعها: الوناويق ا ي ل  واخل البيعت اإلن نت و طاقات احملالت ال

 :: ارقة النقود من البنوك بكسر أبواهبا أو بكسر صرافة البنك ارقة من حرز 5455ص -
 :: ارقة النقود من ايارة البنك املعدة لنقل النقود ارقة من حرز 5455ص -

كسذر   ذعاب ا وذرل  وكسذر صذنأبوق النيذعو   و مذن  و لي  فإن سذرق  النيذعو مذن ا وذارل )البنذعج(   ذن طريذق    
كبذذائن الوذذرال اآليل    سذذرها   و مذذن سذذيارؤ ا وذذرل ا وذذنع   نمذذل النيذذعو  يادذذرب سذذرق  هلذذا مذذن ملر هذذا  إذا كذذان 

 البنه و ال بين  والسيارؤ جمهاا    ام ات مراقب  و صهاؤ إنذار   و حباره  من  وكان ذله واخل البلأب.
اوموال من احلساابت اليت يف املصرف علن طريلق الرقة البطاقلات أو تزويرهلا يعلد الرقة  : ارقة 5455ص -

 :من حرز
وكذذذذله سذذذرق  األمذذذعال مذذذن انسذذذاابت الذذذه ف ا وذذذارل )البنذذذعج(   ذذذن طريذذذق الوذذذرال اآليل   و  ذذذن طريذذذق    

دجاريذ   إذا كذان  ذن طريذق سذرق  اإلن نت   و  ن طريق اهلات  ا وذرف   و  ذن طريذق نيذاط البيذ  الذه ف احملذالت ال
البطاق    و  ن طريق تاوير  طاق    و  ن طريق ماول  مارف  الرقم السرب خ يذ    و ارصذا   كذل ذلذه ياذأب سذرق  مذن 
ملر   سذعاء  خذذ النيذعو  يذأب    و ملعهلذا إل ملسذاب آخذر  إذا مل ي ذن ف شذيء مذن ذلذه ت ذريط  ذاهر مذن صذامل  

 انساب.
ال من احلسلاابت الليت يف املصلرف علن طريلق حماوللة معرفلة رقلم بطاقلة الصلراف السلري ارقة اومو  : 5455ص -

 :خفية أو خترصا  يعد ارقة من حرز
: ما أخذ من احلساب اللذي يف املصلرف علن طريلق البطاقلات وكلان صلاحبه أو غلريه قلد تسلبب  5455ص -

 :يف ذلك بتفريطه ال يعد ارق من حرز
انسذذاب ت ريطذذا   ذذاهرا    و  سذذب  تسذذاهل صذذامل  احملذذل الدجذذارب  الذذذب  مذذا مذذا  خذذذ  سذذب  ت ذذريط صذذامل     

اشذذ ى منذذ  شذذخ   بطاقذذ  ضذذائا  مذذن صذذاملبها  فلذذم يسذذأل   ذذن مذذا يثبذذت شخوذذيد   فإنذذ  مل ي خذذذ مذذن ملذذر   ومثذذل 
هلات يذ   ذله: سرق  الديار ال هرابئي  سعاء كانت سرقد  قبل مرور الديار من الاأباو  و  اذأب   داطيلذ   وسذرق  ارأبمذ  ا

سذعاء  سذذرق  خذط هذذات ي   و  سذرق  م ا ذذات هات يذ  مذذن اهلذات  الثا ذذت  و اهلذات  النيذذال  فهذذ  كلهذذا بقطذ  فيهذذا؛ 
 أل ا مل تسرق من ملر   فهي مما يسهل سرقدها ملس  واقاها اآلن.

 :: ارقة التيار الكهرابئ  وارقة اخلدمة اِاتفية ال يعد ارقة من حرز 5455ص -
ا ارقت السيارة من مكان مغلق وهو داخل البلد أو عليه حارس أو عمال فقد الرقت ملن : إذ 5455ص -

 :حرز
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: إذا الرقت السليارة مللن أملام املنلزل أو غللريه أو ملن داخلله وهللو غلري مغللق فقللد الرقه ملن غللري  5455ص -
 :حرز

غليذذ    و مذذن  مذذا السذذيارات  فذذإن سذذرقت مذذن واخذذل منذذال مغلذذق   و مذذن واخذذل ماذذرض مغلذذق   و مذذن ورشذذ  م   
معاق  سيارات مغلي   وكان هذا ا عض  واخل البلأب   و كان ف شيء منها ملذاره  و  مذال  ومهذعهم  فيذأب سذرقت 
من ملر    ما إن سرقت من  ما  ا نال   و ا ارض  و العرش   ومهع ذله   و كانت واخل  ملأبها  ل ن  غذ  مغلذق  

 .(1)أب  فيأب  خذت من غ  ملر  و كان مغليا   ول ن  خارم البلأب  وليس في   مل
 :: الضوابا السابقة يف احلرز ه  حبسب الوضع يف ب د احلرمني يف هذا العصر 5451ص -

وهذ  الضعا ط ف حتأبيأب انر  ف يي  ا سائل السا ي   سذعاء ف ا سذائل ا سذدجأبؤ  و غ هذا  إمنذا هذي ضذعا ط   
 ب مذن  أبايذ  -ف هذذا العقذت  -ا مل   الار ي  الساعوي -البالو تيريبي  حبس  العض  الاا  ف غال  ا أبن ف هذ  

؛ ألن انذر  خيدلذ  ابخذدالل األمذن ف البلذأب  وهذذا -هذذ1202النو  األخ  من اليرن الثالث  شذر إل هذذا الاذا  
وضذذا    قذأب خيدلذذ   ذع ا أبينذذ  واليريذ    ذذل  ذع مذذأبيندع  و قذريدع حبسذذ  سذ ان كذذل منهمذا  وحبسذذ  قذعؤ  مذذ  البلذأب
 و أبل  وصعر   وخيدل  ابخدالل غالء السلا  ورخوها  وابخدالل ملال اناره  نأب وصعو   ومهع ذله.

 ::  ا ليس مبال ف  يقطع به: الك ب البوليسية وك ب الزينة 5451ص -
 ::  ا ليس مبال ف  يقطع به: ارقة أعضاء اآلدم  وارقة الدم من بنوك الدم 5451ص -
 :ال يقطع فيه: الواثئق من صكوك ملكية أو اج ت جتارية أو بطاقات ثبوتية:  ا  5451ص -

وإذا سرق اإلنسان ما ليس مبال  و ما ب لع   يا   كال الب  سعاء كانت ممذا لذع  اقدناههذا  ك ذالب الوذيأب    
 يذذذع م  وكأ ضذذذاء  وا اشذذذي   وال ذذذالب البعليسذذذي    و ممذذذا بلذذذع  اقدناههذذذا  كذذذال الب الذذذه يدخذذذذها  اذذذق النذذذاه ف

اآلومذذي  وكالذذذأب  مذذذن  نذذذه الذذأب   و غذذذ    وكذذذالعاثئق مذذذن صذذذ عج مل يذذ    و سذذذجالت جتاريذذذ   وكالبطاقذذذات الثبعتيذذذ   
 . (0)ومهعها  فال ييا   لي  ملأب السرق ؛ ألن هذ  األشياء بقيم  هلا

أحللدث اواللاليب  : جيللب االلتعمال الواللائل احلديثللة اللليت تسللهل القطللع كالعمليللة اجلراحيللة وفللق 5451ص -
 :الطبية املمكنة

                                                 

السيارات لذيس ملذر ا  وقعفهذا ف السذعق   مذا إذا كذان فيهذا (: »7212  رقم )10/120( قال شيد مشاخينا الشيد ممأب  ن إ راهيم كما ف فداوي  1)
  وقذذال  يضذذا  ف ا عضذذ  السذذا ق ف شذذأن جممع ذذ  سذذرقعا سذذيارؤ رصذذل مذذن  مذذا  منالذذ  ف مأبينذذ  « ئمذذا  جلذذران الاذذاوؤ  ذذذله فهذذع ملذذر   ولذذع كذذان

  وينظر ف  كثر مسائل انر  ا ااصرؤ السا ي :  «ما ارت ب  ا ذكعرون ليس  سرق   وإمنا هع اخداله  واسدامال  ال الغ   أبون إذن »الطائ : 
 70للشيد خالأب اجلريأب )منشعرؤ ف جمل  الاأبل: الاأبو « ملر  السيارات»للأبكدعر فهأب ا رشأبب )رسال   لمي (  ورسال  « لسرق نعا ل ا»كداب 
 للشيد ساأب اجللاعو )رسال   لمي (  وا راص  ا ذكعرؤ فيها.« النعا ل ال يهي  ف اجلناات وانأبوو»(  وكداب 30-20ص 

 ر فهأب ا رشأبب )رسال   لمي (  وا راص  ا ذكعرؤ فيها.للأبكدع « نعا ل السرق »( ينظر: 0)
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ومن ذله ماصذأب ف هذذا الاوذر مذن وسذائل  لميذ  مدطذعرؤ  ومنهذا:  ن ي ذعن اليطذ   امليذ  صرامليذ   و عاسذط        
 .(1)ظد  ف اجلرامل   و ن ي عن ذله وفق  ملأبث األسالي  الطبي  ا م ن 

وطبللاء ليعللرف حتمللله للحللد مللن : ال ينبغلل  عنللد إقامللة احلللد عللرض مرتكللب موجللب احلللد علللى ا 5452ص -
 :عدمه
ب ينبغذذي  نذذأب إقامذذ  ملذذأب وون اليدذذل  ن ياذذرض مرت ذذ  معصذذ  انذذأب  لذذد األطبذذاء لياذذرل حتملذذ  للحذذأب مذذن و    

 أبم ؛ لاأب  وروو ذله ف الشر   وألن الشر  را د ف ميأبار انأب حتمل األشذخاص األسذعاء هلذا  وألن  مذل ذلذه 
سذياط انذأبوو  و ليذ  فذإن األمذر يرصذ  إل ملذال مذن ييذا   ليذ  انذأب  فذإن كذان ف يدخذ ف كث  من األمليان مليل  إل

ملال ماداوؤ   قيم  لي  انأب مباشرؤ  وإن كان مريضا    و شيخا  كب ا    و او د  ذأب  حتملذ  للحذأب  ور ى الياضذي  ن 
مباشذذذرؤ  وإن قذذذالعا إنذذذ    فذذذإن قذذذالعا  دحملذذذ  للحذذذأب  قذذذيم  ليذذذ  (0) ذذذاهر ملالذذذ  ُيدمذذذل ذلذذذه   رضذذذ   لذذذد  طبذذذاء ثيذذذات

بيدحملذذ   فذذذإن كذذذان ا ذذذرض بيرصذذد  ذذذره   قذذذيم انذذذأب ظ  ذذذا   وإن كذذان يرصذذذد  ذذذره   خذذذر ملذذ  يذذذرب ؛ لييذذذا   لذذذد العصذذذ  
 .(7)ا شرو   كما سبق  يان  ف  ول كداب انأبوو

 :: جيوز ختدير العضو الذي يراد قطعه يف السرقة أوغريها من احلدود 5452ص -
؛ لي ذعن ذلذه (2)وحيح اأبير الاضع الذذب يذراو قطاذ  ف السذرق   و غذ   مذن انذأبوو  نذأب اليطذ ولع   لد ال   

  سهل  لد من ييا   لي  انأب  للحأبيث السا ق  وألن ا يوعو هنا إتالل الاضع ب تاذي  اجلاي. 
 :: حيرم ختدير مرتكب موجب احلد عند اجللد والرجم 5451ص -

لذذأب  و رصذذم الذذااي   و تن يذذذ ملذذأب ارمذذر جبلذذأب مدااطيذذ    و تن يذذذ ملذذأب اليذذذل جبلذذأب  مذذا  نذذأب تن يذذذ ملذذأب الذذا  جب   
الياذل  فإن  بلع  اأبير ؛ ألن من مياصأب تشري  إقام  هذ  انأبوو:  ن يذوق الااي وشذارب ارمذر واليذاذل األمل 

 . (3) نأب إقام  انأب  لي   كما هع  اهر من ص   هذ  انأبوو

                                                 

 . 500  نيال   ن: نعا ل السرق  ص 0/370( في  الايع   انأبي  ف الدشري  اجلنائي اإلسالمي حملمأب ال يدعرب 1)
  فدعى 130  131  15  10/13  ( ينظر: فداوى ورسائل شيد مشاخينا: الشيد ممأب  ن إ راهيم آل الشيد م ه ا مل   ورئيس قضا ا ف وقد0)

(7577  7572  7272 .) 
 (.0532  0533( ينظر: ما سبق ف ا سألدع )7)
و  ضذاء ( وقأب رصح هذا اليعل يهعر من ت لم  ن هذ  ا سأل  من ا ااصرين  وممن رصح :   ضاء هيب  كبار الالماء اب مل   الار ي  الساعوي   2)

ه  وقذرار جملذس 03/10/1210(  ف 101أل لد اب مل    يضا . ينظر: قرار هيب  كبار الالمذاء اب مل ذ  رقذم )اللجن  الأبائم  مبجلس اليضاء ا
ه  مياصأب الشريا  اإلسالمي  حملمأب الطاهر  ن  اشعر  الشرح ا مد : اليواص فيما وون 3/5/1205(  ف 123/3/00اليضاء األ لد رقم )

  152-150إلسذال  للذأبكدعر خلي ذ  الاريذذر  كي يذ  تن يذذ انذأبوو للذعاء الذأبكدعر سذايأب الامذذرب ص   م افحذ  صرميذ  السذرق  ف ا12/33الذن س 
  وا عسذذذذع   اجلنائيذذذذ  023  ومرشذذذذأب اإلصذذذذراءات اجلنائيذذذذ  ص 150  وينظذذذذر: )كي يذذذذ  تن يذذذذذ  يع ذذذذ  اليطذذذذ  ص 302-307نذذذذعا ل السذذذذرق  ص 

 ق. ( نيال   ن ا رص  السا 130  131اإلسالمي  لساعو الاديو ص 

 ( ينظر: شرح شيخنا ممأب  ن  ثيمع لباب ملأب السرق  من  لع  ا را  )ظطعط(. 3)
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ل أي والليلة أخللرع هلل  أفضللل وأخللف أملللا  عنللد القطللع كخياطللة اجلللرح ووضللع : جيللب االلتعما 5451ص -
 :اودوية عليه

 :: جيب إعطاء من قطعت يده أدوية ملنع اراين اجلرح وختفيف اومل 5451ص -
ومبا  ن ا يوعو إييال الأب  ومن  سران اجلرح  فإن  ل  اسدامال  ب وسيل   خرى مم ن  ت وب إل ذلذه إذا     

ل ف ذلذذه و خذذ    ذذا   نذذأب اليطذذ   ومذذن ذلذذه ماصذذأب ف هذذذا الاوذذر مذذن وسذذائل طبيذذ   كخياطذذ  اجلذذرح  كانذذت  فضذذ
   ولدخ ي   مل اجلرح  لي . (1)ووض  األووي   لي   وإ طاء من قطات يأب   ووي   خرى  ن  سران اجلرح

  :لفة للجراثيم مث دفنه: إذا كان يف العضو املقطوع مرض معد شرع إزالة هذا املرض ابملواد املت 5451ص -
 :العضو املقطوع ف  حرج يف إحراقه: إذا مل لكن إزالة جراثيم املرض املعدي يف  5453ص -
 :: ال جيوز نقل العضو املقطوع يف حد أو قصاص إىل شخص آخر 5453ص -

منذذ ؛ لآليذذ  إل مذذن قطذذ   -ومثلذذ  ملذذأب انرا ذذ -وب لذذع   لذذد الوذذحيح إ ذذاوؤ الاضذذع ا يطذذع  ف ملذذأب السذذرق     
واألملاويث السا ي   فذاألمر  يطذ  يذأب  والدن يذل  ذ  ييدضذي و يعصذ  فوذلها  لذد الدأ يذأب  و ن يراهذا النذاه ميطع ذ  

 . (0)و ن ب يسد يأب منها  يي   مر 
وينبغي  نأب قط  الاضع ف ملأب  و قواص  و لغرض  الصي  كأن ي عن    مرض ماأب  فاسد صل لبال يسذرب   

سم  ومهع ذله   ن يأبفن هذا الاضع  إ ماب  لألصل الشر ي ا عص  لأبفن اإلنسان  ف ما شذر  ا رض إل  يي  اجل
وفن اجلسم كل   كذله يشر  وفن  اض   ألن للباق مل م ال ل  وإن كان ف هذذا الاضذع مذرض ماذأب  خيشذد مذن 

إن مل مي ذن ذلذه  فذال ملذرم مذن إملراقذ     فذ(7)انديال   اأب وفن   فإن  تشر  إ ال  ا رض اب عاو ا دل ذ  للجذراثيم  مث وفنذ 
 للحاص  إل ذله.

وب لذذع  نيذذل الاضذذع ا يطذذع  ف ملذذأب  و قوذذاص إل شذذخ  آخذذر؛ ألن ذلذذه قذذأب ي ذذعن وسذذيل  إل إ اوتذذ   ذذن   
 قط  من   اأب ذله  فيمن  من   سأبا  للذريا  ا  ضي  إل احملر .
 
 

 ابب حد احملاربني 

                                                 

 ( وقأب صأبر قرار من اهليب  اليضائي  الاليا اب مل   الار ي  الساعوي  اب عافي   لد ذله. 1)
ه  وقذذأب قذرر ابإليذا   نذ  ب لذذع   5/5/1205ف   03(  ف وورتذ  175( ينظذر: قذرار جملذس هيبذذ  كبذار الالمذاء اب مل ذ  الار يذذ  السذاعوي  رقذم )0)

  ا راص  ا ذكعرؤ ف آخر ابب اليعو 12/753  والسرق  12/33إ اوؤ اليأب ا يطع   ف ملأب  وينظر: الشرح ا مد : اليواص فيما وون الن س 
 (. 0327من اجلروح  ف ا سأل  )

 . 332  333 ( ينظر:  مل ا  اجلرامل  الطبي  للأبكدعر ممأب الشنييطي ص7)
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عصلاابت واوشلخاص اللذين يسلتأجرون الختطلاف أو قتلل أو ضلرب ملن : يدخل يف احمللاربني: ال 5453ص -
 :يراد االنتقام منه

 :: العصاابت واملنظمات اليت ختتطف أو تفجر واائل النقل ه  من احملاربني 5453ص -
: يللدخل يف احملللاربني: مللن يقللوم بتفجللري وتللدمري احمللل ت التجاريللة ومسللاكن املسلللمني واملسللتأمنني  5453ص -

 :العامة واملرافق
: الللذين يقومللون إبلقللاء الغللازات السللامة أو اخلانقللة يف أمللاكن جتمللع النللاس وازدحللامهم هللم مللن  5453ص -

 :احملاربني
: يللدخل يف احملللاربني: مللن يتعمللد عمللل مللا يسللبب ترويللع النللاس وازدحللامهم حللىت يقتللل بعضللهم  5453ص -

 :بعضا  
 :من احملاربني: الذين يطاردون الناس ابلسيارات لصدمهم هم  5453ص -
: يللدخل يف احملللاربني: مللن يضللعون اولغللام أو احلفللر واخلنللادق اخلفيللة يف طللرق النللاس والسلليارات  5453ص -

 :للقتل والقطارات
: الللذين يقومللون بقتللل النللاس أو انتهللاك أعراضللهم والللب أمللواِم بعللد تبنلليجهم أو تنللولهم أو  5453ص -

 :رشهم ابلغازات هم من احملاربني
 :يدخل يف احملاربني: املنافقون الذين حياربون اليرع : 5453ص -
 :احملاربني : الدعاة إىل العقائد املنحرفة وإىل اوحزاب املوغلة يف الض لة هم من 5453ص -
: يللدخل يف احمللللاربني: الللللذين يؤلبللون العاملللة عللللى اخلللروج عللللى والة اوملللر وإفسللاد اوملللن علللرب  5453ص -

 :واائل اإلع م
 :مهريب ومروج  املخدرات يعدون مناحملاربني:  5453ص -
 :: اجلواايس الذين يتجسسون للكفار هم من احملاربني 5454ص -

و ليذذذ : فذذذإن ماصذذذأب ف هذذذذا الاوذذذر مذذذن  نذذذعا  اجلذذذرائم  و  سذذذالي  اإلفسذذذاو ف األرض  يذذذأبخل ف  مذذذع  اآليذذذ      
ابنديذذذا  منذذذ   قدذذذل  و ضذذذرب مذذذن يذذذراو السذذذا ي   وذلذذذه كالاوذذذاابت  و األشذذذخاص الذذذذين يسذذذدأصرون بخدطذذذال  و 

واألشذذذذخاص   و الاوذذذذاابت   و ا نظمذذذذات الذذذذه تيذذذذع  ابخدطذذذذال  و ت جذذذذ  وسذذذذائل النيذذذذل ملذذذذال سذذذذ رها ابلركذذذذاب   
كالطذذذذائرات  واليطذذذذارات  وانذذذذافالت  وكالذذذذذين ييعمذذذذعن  د جذذذذ  وتذذذذأبم  احملذذذذالت الدجاريذذذذ   ومسذذذذاكن ا سذذذذلمع  و 

ن اق  وكالذين ييعمعن إبلياء الغا ات السام   و ارانيذ  ف  مذاكن ا سدأمنع  وا رافق الاام   كاجلسعر  والطرق  واأل
جتم  الناه وا وملامهم   و  مل مايسب  تروي  الناه وتأبافاهم مل  ييدل  اضا   قوأبا  لذله  كد جذ  ا  رقاذات  

وارنذذذاوق  ورفذذ  صذذعت ظيذذذ   وكالذذذين يطذذذاروون ا ذذارؤ ابلسذذذيارات لوذذأبمهم  ذذا  وكالذذذذين يضذذاعن األلغذذذا   و ان ذذر
ار ي  ف طرق ا ارؤ  و السيارات  و اليطارات ليدل الناه وإيذائهم  وكالذين ييعمعن  يدذل النذاه  و  ذ   مذعاهلم  و 
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اندهذذذاج   راضذذذهم  اذذذأب تبنذذذيجهم   و تنذذذعميهم   و رشذذذهم ابلغذذذا ات   و إسذذذيائهم  يذذذاق  تذذذ وب إل فيذذذأبهم لإلملسذذذاه 
الذذذذين ُيذذذار عن شذذذر  هللا تاذذذال  ويذذذأب عن إل  ذذذأب  تطبييذذذ   وكالذذذأب اؤ إل  و ذذذأب  شذذذاعرهم مبذذذا يوذذذن   ذذذم  وكا نذذذافيع

الايائأب ا نحرف  وإل األملااب ا عغل  ف الضالل  وكالذذين ي لبذعن الاامذ   لذد ارذروم  لذد وبؤ األمذر وإفسذاو األمذن 
ل  ذذار  ومهذذعهم  ألن   ذذرب وسذذائل اإل ذذال   و غ هذذا  وكمهذذريب ومروصذذي ا خذذأبرات  وكاجلعاسذذيس الذذذين يدجسسذذعن ل

و ف األرض  وهي ملرب هلل ورسعل  كل هذ  األ مال من اإلفسا
 (1). 

 .لع  قدل احملارب ابلواق و رمي  ابلرصاص ومهع ا    
وقدل احملارب ي ذعن ابلسذي   و ابلوذاق ال هرابئذي   و  رميذ  ابلرصذاص   و  غذ  ذلذه  وخيدذار مذن ذلذه مذا هذع  

 . (0)يج   لبال ُيس امل اليدل؛ ألن ا راو قدل   ب تاذيب   يسر  لي   وب ملرم ف تبن
 

 ابب قتل الباغني

 :: يدخل يف البغ : االنق ابت العسكرية فيجب إبطاِا 5411ص -
 :ما تقوم به العصاابت أو اوحزاب أو النقاابت أو اجلماهري ضد احلاكم هو من البغ  : 5411ص -
 :به بعض اجلماعات املنحرفة املتأولة: يدخل يف البغ : ما تقوم  5411ص -
 :: إبطال أنواع البغ  السابقة من فروض الكفاايت 5411ص -

ويأبخل ف البغذي  لذد اإلمذا : ابنيذالابت الاسذ ري  الذه ت ذعن ف اجليذعش النظاميذ  و  اذق األصهذاؤ األمنيذ  ف هذذا     
 فذراو اجلذيش و اجلهذات األمنيذ  و مذع  ا سذلمع  ن الاوذر  فذإذا كذان هذذا ابنيذالب ف ملذق ملذاكم شذر ي وصذ   لذد  ييذ  

يبطلذذعا هذذذا ابنيذذالب  وُيذذار ع   ملذذ  خيضذذ  ييذذ   فذذراو اجلذذيش و ييذذ   فذذراو األصهذذاؤ األمنيذذ  لسذذلط  ويل األمذذر  ويذذأبخل ف 
اابت  ذله: ما تيع      اق الاوذاابت  و  اذق األملذااب  و  اذق النيذاابت   و يذاه  مذن النذاه مذن مظذاهرات  و إضذر 

 و غ ها مما ي ال ف هذا الاور إلصبار ان ا   لد الدنحي  ن ان م  فهذا كلذ  إذا كذان ف ملذق ملذاكم شذر ي فهذع مذر   
ول   لد  مع  ا سلمع مناهم من ذله  ولع  يداهلم هلذم؛ لآليذ  وانذأبيث السذا يع  ويذأبخل ف ذلذه: مذا تيذع   ذ   اذق 

                                                 

  في  السن  111  52  53( ينظر ف ال ال   لد  اق ا سائل السا ي : ا راص  ا ااصرؤ ا ذكعرؤ ف الداليق السا ق  الايع   حملمأب  يب  هرؤ ص 1)
  وينظذر: قذرار جملذس   ملأب انرا   ف ال ي  اإلسالمي لالي الاعوؤ  ال دذاوى الشذر ي  ف اليضذاا الاوذري  حملمذأب  ذن فهذأب انسذع702  0/707

  ف 122ه  والذذذذب يدضذذذمن ان ذذم  يدذذذل مهذذذريب ومروصذذي ا خذذذأبرات  وقذذذرار  رقذذذم  00/5/1203  ف 172هيبذذ  كبذذذار الالمذذذاء اب مل ذذ  رقذذذم 
( والذذب يدضذمن ان ذم  يدذل مذن ثبذت قيامذ   شذيء مذن 723-722  ص 02ه  ا نشعر ف جملذ  البحذعث اإلسذالمي  )الاذأبو  10/1/1200

لدخريذذ  واإلفسذذاو ف األرض الذذه تا ذذا  األمذذن ابب دذذأباء  لذذد األن ذذس وا مدل ذذات اراصذذ   و الاامذذ   كنسذذ  ا سذذاكن  و ا سذذاصأب  و   مذذال ا
 ا أباره  و ا سدش يات.

السذرق      وينظر: ما سبق ف  ول ملأب101-115  كي ي  تن يذ انأبوو للعاء الأبكدعر سايأب الامرب ص 730  730  12/731( الشرح ا مد  0)
 (. 0303ا سأل  )
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  فيجذذ   لذذد (1)ات  وقدذذل لرصذذال األمذذن مذذن ا سذذلمع   غيذذ  إسذذياط انذذاكم الشذذر ياجلما ذذات ا نحرفذذ  ا دأولذذ  مذذن ت جذذ  
 مذذع  ا سذذلمع مذذناهم مذذن ذلذذه مبذذا يسذذدطياعن  ولذذ   لذذيهم إ ذذال  ويل األمذذر  ذذم  ومبذذا ييعمذذعن  ذذ  مذذن اطذذيط لبغذذيهم   و 

 ي  للسالح   وغ  ذله.
 .(0)مث  ن الباقعوهذا كل  من فروض ال  اات  إذا قا     من ي  ي سيط اإل
 

 ابب حكم املرتد

 :: جيوز أن يقتل املرتد ابلرصاص والصعق 5415ص -
ولع   ن ييدل  غ  السي  مما ييع  ميام   كيدل   رمي   سالح  رب  كمسأبه   و  نأبقي    و رشاش  وكاليدل   

 ابلواق ال هرابئي  ومهع ذله.
 

 كتاب اجلهاد

كقائللدي الطللائرات وحنللوهم يعللد اجلهللاد فللرض عللني عللليهم حللىت   : أصللحاب التخصصللات النللادرة 5413ص -
 :يوجد من يقوم مبهمتهم اواهم

و لي : فإن  إذا كان هناج من ُيدام إلي  لاأب  وصعو من ُيسن نع ا  مهما  من األسلح  سذعا   فإنذ  ي ذعن فذرض   
قائذذأبو الطذذائرات وقائذذأبو   ذذع  ليذذ   وإن وصذذأب غذذ   ممذذن يذذدين ذلذذه  فيذذا  ابل  ايذذ  سذذيط ال ذذرض  نذذ   ومذذن ذلذذه

 .(7)الأبابابت ا هرؤ  فإن مل يعصأب من ييع  ابل  اي  غ هم تاع  ليهم
 :: من الثغور: نقاط احلدود واملدن احلدودية مع الكفار 5421ص -
 :: املرابطة يف املطارات العسكرية وعند اوالحة املضادة للطائرات مرابطة يف الثغور 5421ص -
 :طة يف الثغور: املرابطة عند الصواريخ املوجهة للكفار: مناملراب 5421ص -
 :: املرابطة عند الرادارات من املرابطة يف الثغور 5421ص -

والثغذذعر الذذه تسذذدح  ا را طذذ  فيهذذا ف هذذذا الاوذذر: نيذذاط انذذأبوو  وا ذذأبن انأبوويذذ  الذذه ف انذذأبوو ال اصذذل   ذذع    
طذذذ  ف ا طذذذارات الاسذذذ ري   وا را طذذذ   نذذذأب األسذذذلح  ا ضذذذاوؤ للطذذذائرات   وف مل مهذذذا: ا را (2)ا سذذذلمع و ذذذع ال  ذذذار

                                                 

من ت    لعبؤ األمر  ول ث  من  لمائها  ومن   مال إصرامي   -ا مل   الار ي  الساعوي –(  اق  هل الالم يرى  ن ما ييع      اق اجلما ات ف هذ  البالو 1)
لبغاؤ  وإمنا هم خعارم؛ ألن ليس هلم أتويل سائف  وهذا قعل من قدل للمسدأمنع والاس ريع ومن ت ج ات ليس من البغي  و ن هذ  اجلما ات ليست من ا

 ل  قعؤ.
 .15/710( ينظر: ت س  اليرطو 0)
  .11  2/10( الشرح ا مد  7)
 ( ينظر: كال  شيخنا ف الشرح ا مد   والذب سبق قريبا .2)
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فهذذ  ا عاقذ  كلهذا ترهذ   -ولذع كانذت ف وسذط  ذالو ا سذلمع-والوعاريد  و نأب الوعاريد اله تول إل  ذالو ال  ذار 
ا  ذاصئ  ليذ ؛ ألنذ  صذرت خيشذد ا دذأباء الاذأبو  -ومثلهذا قعا ذأب الذراوارات-األ أباء ا را ط  فيهذا  ومذن كذان مرا طذا  فيهذا 

الااوؤ ف هذ  األ مان  أبء األ أباء  ضرب وتذأبم  هذذ  ا عاقذ  ف  ول  ب هجذع   سذعاء كذان هذذا اهلجذع  ضذمن ملذرب 
 شامل      ب.

وممذذا يذذأبخل ف مل ذذم الثغذذعر  ويادذذرب صذذاملب  مرا طذذا :  مذذل رصذذال األمذذن  ورصذذال م افحذذ  ا خذذأبرات  ورصذذال    
ت األمذذذر اب اذذذرول والنهذذذي  ذذذن ا ن ذذذر(  وا داذذذاونع ماهذذذم  ف مراقبذذذ   ومدا اذذذ  اجملذذذرمع  انسذذذب  )وهذذذم   ضذذذاء هيبذذذا

  وابألخذذذ  إذا كذذذان هذذذ بء اجملرمذذذعن مذذذن الادذذذاؤ اليدلذذذ  الذذذذين اشذذذد (1)واليذذذبق  لذذذيهم  إذا خلوذذذت النيذذذ  هلل تاذذذال
 سطع م  وب أيمن من يراقبهم و يدا اهم غائلدهم ف  ب نظ  من اللحظات.

 :: حيرم إدخال النساء اجليو  ولو احتياطيات 5424ص -
وهلذذذذا فذذذإن مذذذا ي اذذذل ف هذذذذا العقذذذت ف  اذذذق البلذذذأبان اإلسذذذالمي  مذذذن إوخذذذال النسذذذاء ف اجليذذذعش   و صالهذذذن    

  و ذذا يذذ وب إليذذ  ذلذذه مذذن اندشذذار ال سذذاو ارليذذي ف صيذذعش (0)صنذذأبات املدياطيذذات  ومهذذع ذلذذه كلذذ  مذذر    ذذا سذذبق
ع  ا ياتلع ف  نعا  من ا ااصي  اله هي من   ظذم  سذباب وقذع  اهلذاائم والن بذات جبيذعش ا سذلمع  ا سلمع  ووق

وقذذذأب  اقذذذ  هللا تاذذذال صذذذيش ا سذذذلمع ف  ملذذذأب  سذذذب  ماوذذذي  واملذذذأبؤ  ف يذذذ  ييذذذر مذذذاهع سذذذب  م كذذذأب ألنذذذعا  مذذذن 
 ا ااصي.

 :اجليش أمر حمرم ما حيصل يف هذا العصر من التواع يف تطبيب النساء لرجال : 5415ص -
مذ  -وهلذا فإن ما يعصأب ف  اق صيعش ا سلمع من تذأبري  النسذاء  شذ ل واسذ   لذد تطبيذ  رصذال اجلذيش   

 مذذر مذذر   ألن ا ذذر ؤ ب لذذع   ن تاذذا  الرصذذل إب  نذذأب  ذذأب  وصذذعو مذذن ييذذع   ذذذا  -وصذذعو رصذذال ييعمذذعن  ذذذا الامذذل
ا  اسذأب ال ثذ ؤ  و ذا ي تذ   لذد هذذا الامذل مذن سذ ر النسذاء  ذال الامل من الرصال؛  ا ي تذ   لذد  الصهذا لذ  مذن 

 مر   و ا ي ت   لد وصعو النساء م  اجلنعو  و قريبا  منهم من ا  اسأب اله ب ا د.
 :جيوز ااتعمال ما جد من القتال ابلطائرات والقنابل واولغام واوا ك اليائكة وغريها : 5411ص -
 :ل مجيع أنواع احلروب كحرب العصاابت واليوارع: جيوز ااتعما 5413ص -

  (7)ومن ذله: ما صأب ف هذا الاور من اليدال ابلطائرات  والس ن انر ي   والغعاصات  وا أباف   والوعاريد    

                                                 

 .12/030( ينظر: جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأبالاايا  ن اب  1)
 مذا تذأبريبهن  لذد (: »0320  تالييذا   لذد انذأبيث )330  5/320ف السلسل  الوذحيح   -رمح  هللا-الشيد ممأب  صر الأبين األلباي  ( قال0)

  صرُي   سالي  اليدال وإنااهلن إل ا ارك  يياتلن م  الرصال كما ت ال  اق الأبول اإلسالمي  اليع   فهع  أب    وري   وقرمط  شيع ي   وظال 
  وينظذذر: اإلجنذذاو «كذذان  ليذذ  سذذل نا الوذذاحل  وت ليذذ  للنسذذاء مبذذا مل خيليذذن لذذ   وتاذذريق هلذذن  ذذا بيليذذق  ذذن إذا مذذا وقاذذن ف األسذذر  يذذأب الاذذأبو ذذا  

 .23  1/25وتاليق ميي   لي  
 .3/211  تعضيح األمل ا  2/07( الشرح ا مد  7)
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  كما لع   ن يسدامل ف ملر م يي   نعا  (1)والأبابابت  والينا ل  واأللغا  األرضي   واألسالج الشائ    وغ ها
   ۆئ   ۇئ ۇئ  وئ" سالي  انروب  كحرب الاواابت  وملرب الشعار   لأبخعل كل ذله ف  ذمذع  قعل  تذاالذد: و 

 [.107]الدع  :"  ڀڀ     ڀ  يلعن م من ال  ار وليجأبوا ٻ ٻ  ٻ ٱٻ "[  وقعل  تاال:100]البيرؤ:" ۈئ   ۆئ
 أب  جتاو  ضررها مذن يشذر  اإلضذرار  ويش ط جلعا  يي  وسائل و سالي  انرب السا ي :  ن يغل   لد الظن  
  م.
 :يورات وحنو ذلك: جيوز ااتعمال احلروب النفسية اباتعمال واائل اإلع م وإلقاء املن 5413ص -

وممذذا لذذع  اسذذدامال  ف انذذروب: انذذرب الن سذذي  الذذه تذذ وب إل ت ذذرق األ ذذأباء  و إضذذاال مانذذعات صنذذعو      
ا سذذلمع  ممذذا يدسذذب  ف هذذاميدهم  وذلذذه ابسذذدامال وسذذائل اإل ذذال  ف نشذذر وقذذذل الر ذذ  ف قلذذع م وإ هذذار قذذعؤ 

األخبار اله ت وب إل ذله   ونشرها  ن طريق إلياء ا نشعرات ابلطائرات  و غ ها  ع صنعو األ أباء  و يذأبخل ف 
 " ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ"ذلذذذذذذذذذذذذه: إ هذذذذذذذذذذذذار قذذذذذذذذذذذذعؤ ا سذذذذذذذذذذذذلمع؛ ليعلذذذذذذذذذذذذ  تاذذذذذذذذذذذذال: 

 اذذذق األ مذذذال الذذذذه فيهذذذا إضذذذاال  انذذذذعات  -رضذذذي هللا  ذذذذنهم-و صذذذحا    [  وبسذذذدامال النذذذذو 50]األن ذذذال:
 .(0)ال  ار

إذا أيقن املسلم أنه ايقع يف اوار وكانت عنلده أالرار مهملة يضلر ابملسللمني حصلول الكفلار  : 5414ص -
 :عليها جاز قتل النفس

هنذذا:  نذذ  إذا  ييذذن ا سذذلم  نذذ  سذذيي  ف األسذذر  وكانذذت  نذذأب   خبذذار مهمذذ   ذذن  سذذرار  وممذذا ُيسذذن الدنبيذذ   ليذذ    
ا سلمع انر ي   ت وب مارف  األ أباء هلا إل ضرر كب  جبيش ا سلمع  وقدل كث  من  فراو   وخشي  ن يسدخرصها 

نسذذذان مذذذن  مذذذعر ب يريذذذأب وابألخذذذ  ف هذذذذا الاوذذذر الذذذذب تذذذعافرت فيذذذ  وسذذذائل بسذذذدخرام مالذذذأبى اإل-األ ذذذأباء منذذذ  
  إذا مل لذذأب ظرصذا  للخذالص مذذن  سذر الاذذأبو (7)لذع  لذذ   ن ييدذل ن سذ  -إ هارهذا   ذن طريذذق الدخذأبير اجلائذي  و غذذ  

 .(2)ل ؛ ألن  لع  ارت اب  خ  ا  سأبتع لأبف    ال ا  وألن الضرر اراص يدحمل لأبف  الضرر الاا 
                                                 

   مل ذذذا  اجملاهذذذأب ابلذذذن س  ر ذذذي 0003-3/000الأبوليذذذ  للذذذأبكدعر وهبذذذ  الامليلذذذي    الاالقذذذات12/170(  لذذذع  األمذذذاي مذذذن  سذذذرار ال ذذذدح الذذذرابي 1)
 .1/02  تاليق مييي اإلجناو  لي  0/213-200

 سا ي . ما مايدالق ابسدامال األسلح  اجلرثعمي  وال يميائي   فيحدام ال ال   ليها إل مايأب أتمل ومراصا  آلاثرها. وتنظر:  كثر ا راص  ال
(. وينظر: 2027اريالء  نأب انرب  وكما ف رو  مر  لد  يب س يان ف  واخر وقا   ملأب  كما ف ملأبيث الرباء  نأب البخارب ) rرار  ( كما ف إق0)

 .732-1/720 ر ي «  مل ا  اجملاهأب ابلن س»رسال  
ف صعاب سذ ال مذن  اذق اجملاهذأبين ف اجلاائذر  5/002( قال شيد مشاخينا الشيد ممأب  ن إ راهيم م ه ا مل   ف وقد   كما ف جممع  رسائل  7)

 ضأب ابسدامار ال رنسي  ف ملق من خال من  سرهم ل   ومن مث ضر   إب رؤ جتال  يد لم مبا يارف  من  سرار وقأب ي عن من األكا ر  وم  ذله
   وقعل  اق  هل الالم إن الس ين ... اخل  إذا كان كما تذكرون فيجع   ومن وليل : آمنا  رب الغال»ياذ عن   هل لع  ل   ن يندحر  فأصاب: 

فاليا أبؤ م م   وهع  -ياين قدل  لن س -  ظم من م سأبؤ هذا  -ياين ا  اف -إب  ن في  م سأبؤ من صه  قدل اإلنسان ن س   وم سأبؤ ذله 
: إذا خيذ  غرقهذا ابجلميذ   صذا   ن -رمحذ  هللا-الشيد ممذأب  ذن قاسذم  -كما  ع ذله صام  مسائل -  ومراو  مبسأل  الس ين  «ميدعل وب  أب

 «.واسدأبلعا  يو  يعنس  لي  السال »يليد  اضهم  قال: 
 .500  0/300   مل ا  اجملاهأب ابلن س 53-53للياضي هاي  ن  بأبهللا اجلب  ص « الامليات ابسدشهاوي »( ينظر: رسال  2)
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 ابب اونفال

  :ما جد يف هذا العصر من ا ح كرشا  وايارة وداببة وطائرة: يدخل يف السلب  5414ص -
ويذذذأبخل ف السذذذل : مذذذا صذذذأب ف هذذذذا الاوذذذر مذذذن  نذذذعا  السذذذالح  واللبذذذاه  وا راكذذذ   الذذذه ت ذذذعن مذذذ  ال ذذذافر    

 .(1)ا يدعل  من  نأبقي    و مسأبه   و رشاش   و رصاص   و سيارؤ   و واب     و طيارؤ  ومهع ذله
 :لة النفل يف هذا العصر: إعطاء من حصل منه من أفراد اجليش متيز مبلغا  من املال: من أمث 5435ص -
 :: ومن النفل أيضا : ترقية من حصل منه متيز رتبة عسكرية 5435ص -
 :: ومن النفل كذلك: إعطاء من حصل منه متيز وااما  معينا   5435ص -

سذذلمع مذذن إ طذذاء مذذن ملوذذل منذذ  تيذذا مذذن  فذذراو ويذذأبخل ف الن ذذل ف هذذذا الاوذذر: مذذا ُيذذأبث ف  اذذق  ذذالو ا    
اجليش مبلغا  من ا ال  وقأب ي عن من الغنيم   وقأب ي عن من  يذت مذال ا سذلمع  وقريذ  منذ : مذا ُيوذل مذن تن يلذ  

 .(0)  قي  إل رتب    لد من رتبد    و إ طائ  وساما  ماينا   ومهع ذله
 

 ابب الغنائم وقسمتها

 :نيمة ملن له مرتب شهري: ال حق يف الغ 5431ص -
 :: ال حق يف الغنيمة للمرتزقة 5431ص -

وب ملق ف الغنيم   يضا   ذن لذ  مرتذ  شذهرب  و مهذع   كحذال الاسذ ريع ف هذذا الاوذر  وكحذال الذذين لاذل    
ا ذذن  ؛  ذذا ثبذذت  ذذن يالذذد«مرتاقذذ »هلذذم صاذذل  و  صذذرؤ ماينذذ  للمشذذارك  ف وقاذذ  ماينذذ   والذذذين يسذذمعن ف هذذذا العقذذت 

ابلغذذذاو و   شذذذيد كبذذذ  لذذذيس يل خذذذاو   فالدمسذذذت  صذذذ ا ي  يذذذين و صذذذرب لذذذ  سذذذهم    منيذذذ  قذذذال:آذن رسذذذعل هللا 
فعصأبت رصال  فلما و  الرمليل  ةي  فيال: ما  ورب ما السهمان وما يبلذف سذهمي  فسذم يل شذيبا كذان السذهم  و مل 

  صذذرب لذذ  سذذهم  فذذذكرت الذذأب ن   فجبذذت النذذو ي ذذن  فسذذميت لذذ  ثالثذذ  و نذذ   فلمذذا ملضذذرت غنيمدذذ   روت  ن 
 .(7)«ما  صأب ل  ف غاوت  هذ  ف الأبنيا واآلخرؤ إب و ن   اله مسد»فذكرت ل   مر   فيال: 

يللدخل يف السلل ح والكللراع: كللل القطاعللات اللليت تعللد حلمايللة املسلللمني مللن العللدو كللاجليش واحلللرس  : 5439ص -
 :اوخفر السواحل وا ح احلدود وحنوه

                                                 

 .3/200( تعضيح األمل ا  من  لع  ا را  للبسا  1)
 . 220   مل ا  اجملاهأب ابلن س ص 030اإلسال  للأبكدعر ممأب اجلاعان ص  ( اليدال ف0)
(  و ينظذذر ف هذذذ  70 ذذرقم )« النيذذ »(  وقذذأب تعسذذات ف ارلذذ  ف رسذذال  13033( وغذذ    سذذنأب صذذحيح  وروا   محذذأب )0303( روا    ذذع واوو )7)

  وا راصذذ  ا ااصذذرؤ 0/252اجملاهذذأب ابلذذن س للذذأبكدعر مر ذذي    وينظذذر:  مل ذذا 033-10/032  الشذذرح ال بذذ  22  3/23ا سذذأل : ابسذذدذكار 
 ا ذكعرؤ في .
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ويذأبخل ف السذذالح وال ذذرا : كذذل اليطا ذات الذذه تاذذأب نمايذذ  ا سذذلمع مذن الاذذأبو ارذذارصي  كذذاجليش  وانذذره    
 العطين  وسالح انأبوو  وخ ر السعاملل  ومهعها.

: يللدخل يف مصللاحل املسلللمني: كللل مللا تقللوم بلله احلكومللات مللن خللدمات تعليميللة أو اجتماعيللة أو  5439ص -
 :بية أوغريهااقتصادية أو أمنية أو ط

 :: يدخل يف مصاحل املسلمني: رواتب من يقوم ابخلدمات السابقة 5439ص -
: يللدخل يف مصللاحل املسلللمني: كللل مللا حتتللاج إليلله اخلللدمات السللابقة مللن مبللان وأجهللزة ومعللدات  5439ص -

 :وايارات وغريها
اصدما يذ    و اقدوذاوي    و ويأبخل ف مواحل ا سلمع: كذل مذا تيذع   ذ  ان عمذات مذن خذأبمات تاليميذ    و    

 منيذذ    و طبيذذ    و غ هذذا ممذذا فيذذ  ن ذذ  للمسذذلمع  ويذذأبخل ف ذلذذه: رواتذذ  ا ذذع  ع الذذذين ييعمذذعن  ذذذ  ارذذأبمات   
كرواتذذذ  الذذذع راء ومذذذأبراء الذذذأبوائر ان عميذذذ   ونذذذعا م  ورواتذذذ  اليضذذذاؤ وا المذذذع والطذذذالب وا ذذذع  ع  ورواتذذذ  رصذذذال 

صال م افح  ا خأبرات  كمذا يذأبخل ف ذلذه: كذل مذا حتدذام إليذ  هذذ  ارذأبمات مذن مبذان األمن  ورصال انسب   ور 
 و صهاؤ  وماأبات  وسيارات  و قطارات  و طائرات  و غ ها. 

 .يأبخل ف مواحل ا سلمع: تعف  ارأبمات األساسي  من ماء وكهرابء وطرق مابأبؤ ومهعها    
 :لسدود وغرس اوشجار يف اليوارع واملواقف: يدخل يف مصاحل املسلمني: إقامة ا 5445ص -
: ال جيلوز اإلنفلاق مللن مخلس الغنيمللة وال ملن غريهلا مللن ملوارد بيللت امللال عللى مللا ال نفلع فيلله أو   5445ص -

 :كان فيه مضرة أو معصية هلل تعاىل كالغناء وبنوك الراب
ابذأبؤ  واإل رؤ  وو ذم ا شذاري  النافاذ  ويأبخل ف ذله: تعف  ارأبمات األساسي   كا اء  وال هرابء  والطذرق ا    

 هلم  من مشاري  اسد او   و توأبير   و مشاري  صنا ي    و  را ي    و غ ها.
  والشذذذذعار   والذذذذه تلطذذذذ  ملذذذذرارؤ اجلذذذذع (1)كمذذذذا يذذذذأبخل ف ذلذذذذه: إقامذذذذ  السذذذذأبوو  وغذذذذره األشذذذذجار ف ا عاقذذذذ   

 ويسدظل  ا.
   و الذذه فيهذذا ضذذرر  لذذد ا سذذلمع   و الذذه فيهذذا ماوذذي  هلل تاذذال  فذذال  مذذا األشذذياء الذذه بن ذذ  للمسذذلمع فيهذذا   

لذذع  اإلن ذذاق  ليهذذا مذذن مخذذس الغنيمذذ   وب مذذن غذذ   مذذن مذذعارو  يذذت مذذال ا سذذلمع  فذذال لذذع  اإلن ذذاق  لذذد ا غنذذع 
قذروض  و غ هذا   وا غنيات  وب و م  نذعج الذراب  ومهذع ذلذه  كمذا  نذ  لذ  الاذأبل ف مذا ياطذد للنذاه مذن  طذاء  و

 .(0)فال لع  ماابؤ صأبيق لوأباقد   وب قري  ليرا د 

                                                 

 .2/20( الشرح ا مد  1)
وب لع  لإلما   ن ياطد  ملأبا  ما ب يسدحي  هلذعى ن سذ : مذن (: »02/022( قال شيد اإلسال   ن تيمي  ف السياس  الشر ي  )جممع  ال داوى 0)

ال   ن  ن ياطي  ألصل من ا  مرم  من   كاطي  ا خنثع من الوبيان ا روان: األملرار وا ماليذه ومهذعهم  قرا    ينهما   و معوؤ  ومهع ذله  فض
 «. والبغاا وا غنع  وا ساخر  ومهع ذله   و إ طاء الارافع من ال هان وا نجمع ومهعهم
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 :: يف حكم اخليل: ما يقاتل عليه اآلن من الطائرات والدابابت والعرابت وحنوها 5441ص -
 :: اواهم اليت تعطى للطائرات وحنوها توضع يف بيت املال إن كانت  لوكة للدولة 5441ص -

  إلي  هنا:  نذ  ف هذذا الاوذر الذذب تغذ ت فيذ  وسذائل اليدذال  فأصذبح النذاه ييذاتلعن  لذد ذا ومما ُيسن الدنبيهل  
الطائرات  والأبابابت  والاذرابت اجملنذارؤ  والاذرابت ا وذ ح   ومهذع ذلذه ممذا يياتذل  ليذ   فإنذ  يسذهم ل ذل وسذيل  مذن 

 .(1)  سهمها لبيت مال ا سلمعهذ  العسائل سهمان؛ قياسا   لد اريل  وإن كان ا اله هلا هع الأبول  رص
 

 ابب اومان

 :: ما يفعله بعض املسلمني من دخول ب د الكفار بتأشرية منهم مث يعتدي عليهم أمر حمرم 5491ص -
و لي  فإن ما ي ال   اق ا سلمع ف هذا الاور من وخعل  اق  ذالو ال  ذار  دأشذ ؤ وخذعل مذن قبذل  اذق    

ال انر يذذذذ  ف  الوهذذذذم   مذذذذل مذذذذر   ولذذذذع كذذذذان هذذذذ بء ال  ذذذذار ف ملذذذذال ملذذذذرب مذذذذ  سذذذذ ارا م  مث ييذذذذع   ذذذذباق األ مذذذذ
 .(0)ا سلمع؛  ا في  من الغأبر هلذا األمان الذب  ين  و ينهم

 :: ما حصل يف هذا العصر من تبادل السفارات والصلى مع بعض دول الكفر يعد صلحا  جائزا   5493ص -
لح مطلذق  ذذع  اذق ان ذا  ا سذذلمع و ذع كثذذ  مذن وول ال  ذذر  و ليذ  فذإن مذذا ُيذأبث ف هذذذا الاوذر مذن صذذ    

 .(7)وتباول للس ارات  ياأب صلحا  صائاا  
: اجلاليات املسلمة اآلن يف ب د الكفار جيلوز مللن كلان ملنهم ملن أهلل تللك اللب د أن يبقلى فيهلا  5499ص -

 :إذا كان يستطيع إظهار دينه
  نظذرا  لديسذر وسذائل -وهلل انمذأب-الأباخلعن ف اإلسذال  ف  ذالو ال  ذر  و لي  فإن  ف هذا الامن الذب كثر في    

الأب عؤ إل اإلسال  ف  الو ال  ر  ونظرا  لعصذعو صاليذات مسذلم  ف  ذالو ال  ذار مذن جتذار وسذ راء وطذالب وغذ هم  

                                                 

ع   فالنذاه ب ُيذار عن  لذد خيذل وإ ذل   ذل ابلطذائرات والذأبابابت ومذا فإذا قال قائل: فماذا تيعلعن ف ملروب اليذ: »2/70( قال ف الشرح ا مد  1)
  شبهها .

ف ارطذذذر  والذذذذب يشذذذب  اإل ذذذل الذذذأبابابت  - يضذذذا  –فذذذاجلعاب: ييذذذاه  لذذذد كذذذل شذذذئ مذذذا يشذذذبه   فالذذذذب يشذذذب  اريذذذل الطذذذائرات  لسذذذر دها وتايذذذأب 
 والنيليات وما  شبهها  فهذ  لواملبها سهم واملأب.

ر ب ميله الطائرؤ  فهل جتالعن ل  ثالث   سهم  نيعل: نام جنال ل  ثالث   سهم سهم ل   وسذهمان للطذائرؤ  وسذهما الطذائرؤ فإذا قال قائل: الطيا
ه  يرصاان إل  يت ا ال  ألن الطائرؤ غ  مملعك  لشخ  ماع   ل هي للح عم   وإذا ر ى ويل األمر  ن ياطي السهمع ليائأب الطائرؤ فال ا

واألقرب  ن الأبابابت وغ ها مما يسدخأب  ف انرب لليدال  لي  ياطد مل م اريل  كما سبق « اا  ل   لد هذا الامل ارط ألن ف ذله تشجي
   ال   أل ا تيع  ميا  اريل. 

لسذا ق ف ( وهذا كل  ف ملق من وخل امان   ما من وخل خ ي  ومهذع ذلذه  فلذ   مل ذا   خذرى  سذبق  اضذها قبذل  ذأبؤ مسذائل ف آخذر البذاب ا0)
 (.0251ا سأل  )

 .232-12/220( ينظر: جممع  فداوى وميابت مدنع   لشيخنا  بأب الاايا  ن اب  7)
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نعا يسذذدطياعن إ هذذذار إذا كذذذا-والذذذه هذذي  ذذذالو ك ذذر -فإنذذ  لذذع  هلذذذ بء الذذذين وخلذذذعا ف اإلسذذال   ن يبيذذذعا ف  الوهذذم 
 وهذا هع الغال   لد  الو ال  ر ف هذا الاور.  -شاائر وينهم

 :: ال جيوز للمسلم السفر لب د الكفر إال حلاجة 5955ص -
: جيوز للمسلم عند وجود حاجة السفر إىل ب د الكفر إذا كان عاملا  سمور دينه وال خييى الفتنة  5955ص -

 :ويستطيع إظهار دينه
ا كل  ف ملق من  سلم و لأب   لأب ك ر   ما الس ر إل  الو ال  ذر فإنذ  ُيذر   لذد ا سذلم  ن يسذافر إليهذا إب وهذ   

فذي ملال اناص   فإن كانت هناج ملاص  إل الس ر إل تله البالو سذعاء كانذت خاصذ  اب سذافر  و  امذ  للمسذلمع 
 صا  ل  الس ر  ثالث  شروط:

 تله البالو ذا  لم امعر وين   و نأب   لم ووراي  ابألمعر النافا  والضارؤ. األول:  ن ي عن من يذه  إل   
 الثاي:  ن ي عن فذي مأمن و اأب  ن  سباب ال دن  ف الأبين وارلق.   
 الثالث:  ن ي عن قاورا   لد إ هار شاائر وين .   
ج واللفريا  حلكومللة مسلللمة : مللن احلاجللات اللليت جيللوز السللفر لللب دهم مللن أجلهللا: التجللارة والعلل  5955ص -

 :وحنو ذلك
ومن اناصات اله لع  الس ر من  صلها: الس ر للأب عؤ إل هللا تاال  والس ر للدجارؤ  والس ر للاالم  والس ر     

ناص  ا سلمع فذي تله البالو كس راء ان عمات ا سلم  ومهعهم  والس ر لدالم  لم ُيداص  ا سلمعن وب يُعصأب إب 
 الو ال  ر.فذي  
 :: ال جيوز السفر لب دهم للسياحة وحنوها 5955ص -
 :: ال جيوز السفر ل اتيطان يف ب د الكفر 5955ص -

 مذا السذ ر إل  ذذالو ال  ذر مذذن  صذل السذذيامل  ومهعهذا فذذذهع سذ ر مذذر   لامذع  ملذذأبيث صريذر  قذذال: ابياذت النذذو    
 فيذ  ا نذ  مذن اإلقامذ  ف  لذأب ال  ذر  وهذذا يشذمل اإلقامذ    فذإن (1) لد النوذح ل ذل مسذلم  و لذد م ارقذ  ا شذرج

 اليس ؤ  كاليع  واليعمع  و ا فذي ذله من تاريق وين ا سلم وخلي  للخطر من غ  ضرورؤ  و ملاص .
 .(0)وكذله ب لع  الس ر لبالو ال  ر لالسديطان فيها؛ نأبيث صرير السا ق وغ   مما ف مانا     
 السفر لب دهم عند ختلف أحد اليروط السابقة إال يف حال الضرورة امللجئة : ال جيوز 5955ص -
: أدع الفر بعللض شلباب املسلللمني إىل بل د الكفللر ملع ختلللف أحلد اليللروط السلابقة إىل إضللرار  5955ص -

 :عليهم وعلى بلداهنم

                                                 

 (  سنأب ملسن.00073(  سنأب صحيح  ول  شاهأب من ملأبيث مااوي   ن مليأبؤ  نأب  محأب )2123  2125(  والنسائي )10137( روا   محأب )1)

 والرباء  فيأب تعسات فيها ف هذ  ا سائل. فول العبء« تسهيل الاييأبؤ»( ينظر: رسال  0)
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  إب  نذذأب الضذذرورؤ ا لجبذذ   كمذذا  نذذ   نذذأب  ذذأب  تذذعافر  ملذذأب الشذذروط الثالثذذ  السذذا ي  ُيذذر  السذذ ر إل  ذذالو ال  ذذار   
وهلذا فإن ماي ال  كث  من ا سذلمع اآلن مذن السذ ر إليهذا مذن  صذل الأبراسذ  ا أبنيذ   و الاسذ ري    و تالذم لغذدهم   و 
للدجارؤ م   أب  تعفر كل الشروط السا ي   و  اضها  مر مر   وقذأب  وى   ثذ  مذنهم إل امهذرال ف الذأبين وال  ذر و 

 .(1) ليهم و لد  لأبا م من الضرر من هذ  األمعر ما هع مالع  مشاهأب ف السلعج  وملول
 

 كتاب القضاء

 :: اليروط السابقة معتربة حبسب اإلمكان فإذا مل تتوفر يف وقت أخذ حبسب اإلمكان 5951ص -
وهذ  الشذروط مادذربؤ ملسذ  اإلم ذان  فذإذا تاذذر وصذعو مذن تدذعافر فيذ  ييذ  هذذ  الشذروط ويل األفضذل مذن    

 .(0)ا عصعوين
 ابب حكم كتاب القاض 

 :: توافر واائل إراال كتاب القاض  يف هذا العصر دون تكلفة ويف زمن يسري 5911ص -
وكداب الياضي إل الياضي من العسائل اله هلذا ن ذ  كبذ  للمسذلمع  وفيهذا تيسذ   لذد ا دخاصذمع  وتسذهل    

ل أتخذ  كبذ  ف ملوذعل   لذد مليذ   وابألخذ  ف هذذا الاوذر  لد ا ظلع   خذ ملي  وون  نذاء كبذ  ووون  ن ُيوذ
الذب تعافرت في  وسائل إرسال كداب الياضي وون ت ل   تذذكر  وف وقذت قوذ  صذأبا    ذن طريذق ال ذاكس   و  ذن 

 .(7)طريق الربيأب الااصل   و غ  ذله
 :: تيسر واائل التأكد من صحة كتاب القاض  يف هذا العصر 5914ص -

نذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب  صذذبح فيذذ  ل ذذل قذاض تعقيذذ  خذذاص مي ذذن الدأكذذأب منذذ   و صذذبح ل ذذل م دذذ  ولذذله فإ   
قضذائي خذدم خذاص  ذذ  مي ذن الدأكذأب مذن صذذحد   و صذبح إبم ذان مذذن وصذل إليذ  ال دذاب الدأكذذأب مذن صذح  ال دذذاب 

يثذذ   كاهلذذات   نذذأب وصذذعو  ب تذذروو ف ثبعتذذ   و  نذذأب  ذذأب  وضذذعح  بذذارؤ مذذن  باراتذذ   ذذن طريذذق وسذذائل ابتوذذال انأب
وال ذذاكس وغ  ذذا  وهذذذا كلذذ  ممذذا حتوذذل  ذذ  غلبذذ  الظذذن الذذه تيذذرب مذذن الالذذم  وذذح  كدذذاب الياضذذي وُيوذذل  ذذ  ال هذذم 

 الوحيح هلذا ال داب فإن  يثبت كداب الياضي وون اإلشهاو  لي .
                                                 

 .00  7/02( جممع  فداوى شيخنا ممأب  ن  ثيمع 1)

وشذذروط اليضذذاؤ تادذذرب ملسذذ  اإلم ذذان  ولذذ  تعليذذ  األمثذذل فاألمثذذل  و لذذد هذذذا يذذأبل كذذال   محذذأب »مذذا نوذذ :  770( صذذاء ف ابخديذذارات ص0)
  103/ 11  وقأب نيل هذا الن  ا ن م لح ف ال ذرو  »أبل ا يلأبين و  رفهما ابلديليأبوغ    فيعل  اأبم   ن   ال اسيع و قلهما شرا   و  

(  اأب نيل  للن  السا ق  ن شيد اإلسال  ونيل  ترصيح 11/233  وقال شيخنا ف الشرح الذممد  )الطبا  ا وري  »وهع كما قال»مث قال: 
 م ذن تطبييهذا ] طبيذت  وإذا مل مي ذن تطبييهذا [ فمذن ا م ذن  ن يذعل  وصأبق الشذيد وهللا  هذذ  الشذروط الاشذرؤ إذا»صامل  ال رو  ل : 

   ہ   ہ   ہ "[  وقال تاال:025]البيرؤ: " ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ"األمثل فا ألمثل و لد هذا يذأبل كال  هللا  ا وصل  قال هللا تاال: 
 «.  ان[  فإذا مل جنأب  ملأبا  يدو   باضها  خذ   يأبر اإلم15]الدغا ن:" ھ

 (.327/ 11( الشرح ا مد  )الطبا  ا وري  7)
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 ابب القسمة

 :: تدخل القسمة يف أموال اليركات املسامهة 5925ص -
 تيسم: كذل مذال فيذ  شذراك   ذع اثنذع  و  كثذر  سذعاء مل ذع  إبرث   و  شذراء   و إبنشذاء ويأبخل ف األمعال اله    

شذذذرك    و اب سذذذا   ف شذذذرك  قائمذذذ    و ان فذذذدح شذذذخ  مسذذذا   فشذذذارج فيهذذذا  كثذذذر مذذذن شذذذخ    و سذذذاهم فيهذذذا 
 شخ  م  ماله  صل مال هذ  ا سا    ومهع ذله.

 : يدخل يف هذا النوع:  5922ص -
: ما إذا ات ق الشركاء  لذد اسذدمرار الشذرك  مذأبؤ -وهي قسم  ال اضي-ف هذا النع  من  نعا  اليسم   ويأبخل   

ماين   وكان ف قسمدها قبل هذا العقت ضرر  لد  اق الشذركاء  فذال لذع  إصبذار مذن امدنذ   ذن اليسذم   للحذأبيث 
 السا ق.
   ف  يذذار  و ف إنشذذاء شذذرك  ماينذذ   وكذذان ويذذأبخل ف هذذذا النذذع   يضذذا : مذذا إذا فذذدح شذذخ   و م سسذذ  مسذذا   

هناج شرط منوعص  لي   و مداارل  لي    ن ا ش كع ليس هلم ملق طل  اليسم   فال لع  ف هذ  انال إصبار 
 من امدن   ن اليسم ؛ ألن ا سلمع  لد شروطهم  فيج  العفاء  ذا الشرط.

 
 كتاب اليهادات

 ابب من ترد شهادته

 :هذا العصر من كان واقعا  يف بعض املعاص  املنتيرة كحلق اللحى والغيبة ل يف: يقب 5911ص -
وهلذذذا فإنذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب ا دلذذي النذذاه فيذذ  ابلعقذذع  ف  اذذق كبذذائر الذذذنعب  و صذذبحت ف  اذذق الذذبالو     

هذذذا العقذذت ف هذذاتع   فذذإن مذذن وقذذ  ف (1)شذذيبا  مألعفذذا   ذذع  امذذ  النذذاه  وصلهذذم ييذذ  فيهذذا  كحلذذق اللحذذد  والغيبذذ 
 ا اويدع  وما مياثلهما  كإسبال الثياب الذب كثر  ع  ام  الناه ف هذا العقت  ب ترو شهاوت  من  صل ذله.

  ::  ا خيل ابملروءة: امل كمة ومتثيل الرجل شخصية املرأة والغناء والرقص 5935ص -
الامان: ا شارك  ف ا الكم   و تثيل النساء  و الغنذاء  ومن  مثل  ما خيل اب روءؤ واله ملأبثت  و كثرت ف هذا   

والرق   فهذ  األمعر مرم   وظل  اب روءؤ  ومنها:  ن ييع  شخ  ابلدمثيل ف  فال  ال رتعن  فيظهر مبظهر ب يليق 
 . (0)ابإلنسان  كأن يض   لد  هر  صناملع  ومهع ذله

 
                                                 

 (.325  323/ 11( الشرح ا مد  )الطبا  ا وري  1)
 (.327  320/ 11( ينظر ف يي  هذ  األمثل : الشرح ا مد  )الطبا  ا وري  0)
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 ابب اإلقرار

 :تسجيل ابملسجل أو احلااب اآليل: ال يثبت اإلقرار ابل 5941ص -
 :: ال يثبت اإلقرار ابلتسجيل والتصوير الفلم  5941ص -

ومما ُيسذن الدنبيذ  إليذ  هنذا:  ن اإلقذرار ب يثبذت ابلدسذجيل  سذعاء كذان هذذا الدسذجيل اب سذجالت ا اروفذ    و     
 األصعات والدأخ  فيها  فدعض  ف غ  ابناس  اآليل  ألن األصعات تدشا    ومي ن تيليأبها  كما مي ن الديأب  ف

  كما  ن  مي ن  ن طريق اناس  اآليل «ا عندام»معضاها   و يأبخل  ع يل ال ال  ماليس من   وهع ما يارل  ذ 
تيليذذأب صذذعت الشذذخ  تيليذذأبا  وقييذذا   ملذذ  ييطذذ  مذذن مساذذ  مذذ  صهلذذ   ذذذ  األسذذالي   نذذ  صذذعت   وكذذذله الدوذذعير 

 .(1)«الأب لج »قرار؛ لسهعل  الدل يق ف الوعت والوعرؤ  وهع ما يارل  ذ ال لمي  بيثبت    اإل
 :ال يقبل إقرار من زال عقله ببنج أو خمدر أو خبار -

و لذذد هذذذا فمذذن  ال  يلذذ  ابلبذذنج  نذذأب إصذذراء  مليذذ  صرامليذذ    و ا دذذأبب  ليذذ   فذذأ طي  الصذذا  خيذذأبر   ولالذذ      
غ   ممذا يذذه  ابلايذل  و يغطيذ   ولاذل الشذخ  يذد لم  غذ  اخديذار   ومبذا    و رش  بخار  و (0)يد لم  غ  اخديار 

ب يريذذأب  ن يذذد لم  ذذ   فذذإن هذذذا اإلقذذرار بي اخذذذ  ذذ  ا يذذر  وب يلامذذ  ييذذ  مذذا ذكذذر فيذذ   سذذعاء كذذان ممذذا يدالذذق اب ذذال  و 
 .(7)غ  
ء: الواثئلللق الرمسيلللة وحماضلللر : ملللن القلللرائن املعاصلللرة الللليت يعتملللد عليهلللا أو يعتضلللد هبلللا يف القضلللا 5991ص -

 :التحقيق والفحوص الطبية
 :: ومنها: فصيلة الدم والتيريى وبصمات اوصابع وتقرير خبري اوالحة 5991ص -
 :: ومنها: حتليل الدم والبول وعداة عني امليت والفواتري 5991ص -
 :: ومنها: توقيع اليخص وكتابته 5991ص -
 :وتوجب تعزير املتهم والتحقيق معه : قرائن فيها ش ء من الضعف 5991ص -

هذذذا و  اذذأب ابندهذذاء مذذن  يذذان مذذاذكر  ا  لذذ  مذذن األمذذعر الذذه ييضذذد  ذذا  و هذذي الشذذهاوؤ  و ابسد اضذذ   و     
  و اإلقذذذرار  و مهعهذذذا   ملببذذذت الد وذذذيل ف مسذذذأل  مهمذذذ  ووليذذذل شذذذر ي   لذذذ  كثذذذ  مذذذن (2)اليذذذأب  و الاذذذرل و الاذذذاوؤ

رائن ف ثذذذذ  منهذذذذا ياذذذذأب  ينذذذذ  قاطاذذذذ   وملجذذذذ  شذذذذر ي  لذذذذ  الامذذذذل  ذذذذا ف إثبذذذذاب انيذذذذعق اليضذذذذاؤ  وهذذذذع اليضذذذذاء ابليذذذذ

                                                 

 (.0503( ينظر: ما سبق ف آخر ابب الا   ف ا سأل  )1)
 نأب ال ال   لد مسأل  قدل اإلنسان ن س  خعفا  من  سر الاأبو ل   و خذهم  سرار ا سلمع من   اأب اأبيرهم ل     ( ينظر: ما سبق ف ابب اجلهاو0)

 (.0300كما كان ال رنسيعن يوناعن ف اجلاائر  ف ا سأل  )

 .350( ا سائل الطبي  للأبكدعر ممأب الشنييطي ص 7)
نأب ال ال   لد اخدوا  الاوصع ف مدا  البيت  و نأب ال ال   لذد اللذعث ف ابب اليسذام   ( سبق ذكر  اق ما يدالق ابلامل ابلارل والااوؤ  2)

 . 27-21/ 72  و225/ 12  و232/ 17وهناج مسائل  خرى تنظر ف جممع  ال داوى 
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  وقأب سبق ف ابب انأبوو   ا تثبت ابليرائن اليعي  اله بيدطذرق إليهذا املدمذال  كثبذعت الذا  حبمذل ا ذر ؤ  (1)وانأبوو
اليرائن اله ل  الامل  ا  يضذا :   ومن (0)وكديي  ارمر  وكدخليط الشخ  ف ال ال  م  شم رائح  ارمر من فم 

  فإنذذ  يامذذل  ذذذ  الاالمذذ   كمذذا (7)وصذذعو اسذذم صذذامل  األمانذذ   و  المذذ  لذذ   لذذد األمانذذ   اذذأب مذذعت األمذذع  و هرو ذذ 
يامذل مبارفذ  مذذأب ي الليطذ  لوذ ا ا  ومنهذذا: ان ذم ابسدوذحاب انذذال  كمذا إذا شذهأب الشذذهعو  ن هذذ  الاذع كانذذت 

فالن   و ورثها من   ي    و مل م ل   ا اناكم ال الي  و  ا  ييت ف مل ذ  ملذ  خرصذت مذن مل ا  ل   اش اها من 
يذذأب   ااريذذ   و  غوذذ   فيجذذ   لذذد انذذاكم  ن ُي ذذم لذذ   ذذا  وإن او اهذذا مذذن هذذي  يذذأب   مذذا مل تيذذم ملجذذ  مبذذا خيذذال  

 يذذ  ا دذذعأ الذذذب يدذذيين  وذذحد    ومنهذذا: ارذذط  فمذذن ر ى خبذذط  (2)ذلذذه؛ ألن األصذذل  يذذاء ا لذذه  وهذذذا جممذذ   ليذذ 
 .(3)ويالم صأبق   ي  في   فيجع  ل   ن ُيل   لي 

وهناج قرائن صأبت ف هذا الاور  وكث  منها قأب ي عن  ين  قاطا  ل  اب دمذاو  ليهذا وان ذم  ذا  و اضذها    
هذا  صذارت ملجذ  قعيذ   قأب ييور  ن ورصذ  ابملدجذام  ذا  ول ذن إذا اق نذت  يرينذ   خذرى  و  كثذر ممذا هذع ف ورصد

ومذذذن هذذذذ  اليذذذرائن: العاثئذذذق الرمسيذذذ   الذذذه توذذذأبر  ذذذن صهذذذات مل عميذذذ  معثعقذذذ   كذذذالايعو  وواثئذذذق تلذذذه السذذذيارات 
وا اذأبات  والربقيذات  والذدل س  وماضذر الدحييذق  و ال حعصذذات الطبيذ   و فوذيل  الذأب   و تشذريح صثذ  ا يدذذعل  و 

  والوذعرؤ الذه تعصذأب ف  أبسذ   ذع ا يذت  (3)  وحتليل الأب  والبذعل(5)اري  ومات األصا    وتيرير خب  األسلح  الن
وهي آخر شيء رآ   نأب وفات   و قدل   و فعات  الشراء والضما ت من الشركات ا وذنا   و ا سذدعروؤ لذباق السذل   

 .(2)و تعقي  الشخ  وكدا د 
يء من الضا   فال يادمأب  ليهذا ف ثبذعت مذا وهناج قرائن  خرى كث ؤ صأبت ف هذا الاور  وف ملجيدها ش   

                                                 

الذه ولذت  لذد وصذعب الامذل  اذأب ذكذر  لذباق اليذرائن اليعيذ   ولذباق األولذ   705/ 13( قال شيد اإلسال  ا ن تيمي   كما ف جممذع  ال دذاوى 1)
فهذذذا البذذاب ابب  ظذذيم الن ذذ  ف الذذأبين وهذذع ممذذا صذذاءت  ذذ  الشذذريا  الذذه   لهذذا كثذذ  مذذن اليضذذاؤ وا د يهذذ   ا مذذع  نذذ  ب يااقذذ   ملذذأب إب » ذذا: 

يلذعب الذه تاذرل ا اذرول  شهعو  اينعا  و إقرار مسمع   وهذا خالل ما تعاترت    السن  وسذن  ارل ذاء الراشذأبين  وخذالل مذا فطذرت  ليذ  ال
   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ "وتن ر ا ن ر ويالم الايالء  ن مثل هذا ب أتاب  سياس   اول ؛ فضال  ن الشريا  ال املذ   ويذأبل  ليذ  قعلذ  تاذال: 

ق الثالذذذث  والطريذذذق الثذذذاي   وينظذذذر ف ال ذذذال   لذذذد اليذذذرائن  يضذذذا : الطذذذرق ان ميذذذ : الطريذذذ«[  ف ذذذي اآليذذذ  وببت...5]انجذذرات:" ٹ   ٿ   ٿ
 (.0070  وسبق نيل  اق كال  ا ن الييم ف ا سأل  )130-125/ 7والاشرون  والطريق الثالث والاشرون  و او ا ااو 

 (.0503( ينظر: ماسبق ف آخر ابب الا   ف ا سأل  )0)
 .725( ظدور ال داوى ا وري  ص 7)
 .507( ظدور ال داوى ا وري  ص 2)
 .501دور ال داوى ا وري  ص ( ظ3)

للذأبكدعر  بذأبهللا  ذن سذليمان الاجذالن  وقذأب « اليضذاء ابليذرائن ا ااصذرؤ»( ينظر ف هذ  اليرائن  وف ت ويل ال ال   لذد ملجيذ  كذل منهذا: رسذال  5)
 نشر ملخوها ف جمل  الاأبل  الاأبو الداس .

 (.0302( ينظر: ما سبق ف آخر ابب ملأب ا س ر  ف ا سأل  )3)
ن نس  ( هذ  اليرين   صبح هلا ف هذا العقت شيء من اليعؤ  ألن الدعاقي  حت ظ ف البنعج وغ ها  وألن  صأبت وسائل يارل  ا مطا ي  ارط  2)

 إلي    و  أب  مطا يد .
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 شذذارت إليذذ   ول ذذن قذذأب تعصذذ  تاايذذر ا ذذدهم ملذذ  يدبذذع األمذذر  وقذذأب يادمذذأب الياضذذي  ليهذذا ف ان ذذم  ايع ذذ  تاايريذذ   
وادل  قعؤ الدااير وضا   حبس  قعؤ هذ  اليرين  وضذا ها  وقذأب سذبيت اإلشذارؤ إل هذذ  اليذرائن ف ابب الذا   وف 

 .(1)ايرابب الدا
 

                                                 

 .( 0305  0503(  ف ا سألدع ) 1)
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 احملتويات
 الصفحة املوضوع

 1 كتاب الطهارة
  :غسل الثياب ابلبخار

  :ميأبار اليلدع ابلل ات  وتيأبير و  ا ابل يلع غرا 
  :ا اء ا دغ   وأب  انأبيأب وا طهرات وا ايمات انأبيث  كالوا عن وال لعر ومهع ا

  الالم انأبيث ولااب ال ل :
  :و طاهرؤ إذا تت تنييدهاميا  اجملارب تاع 

  :نيل الأب   نأب اناص 
  :لبس السا   للرصال إذا كانت من ذه   و مطلي  ابلذه 

  :لع  للرصال لبس اليس  من ال ض  إذا مل ي ن ف ذله تشب  ابلنساء  و ال  ار
غ ها مما يرو ف هذا الاور من  الو ال  ار  و غ ها من الثياب واألغطي  وا  ارش والبسط و 

 :يون  من الوعل  و الريش  و الشار

 

ما يرو ف هذا الاور من  الو ال  ار من انيائ  واألملذي  وسائر اجللعو ا أب عغ  سعى ما 
 : لم  ن  من صلعو السبا 

 

اسدامال ما يرو ف هذا الاور من  الو ال  ار وغ ها مما يون  من الاظا   سعاء كان مما 
  :نساء  كا شط  وا سبح   وا يأبالي   وغ هايسدامل  الرصال وال

 

   :لع   نأب اناص  نيل  ضع ترب     ميت قبل وفات   و ترب     ورثد   اأب معت هل 
  :ما  ثبد  الط  من ماجاؤ نبعي  تدالق جبناملي الذابب

  : ثبت  لم األملياء ا ااصر  ن انيعان ب يدعلأب من غ  صنس 
  :اله فيها شيء من ال حعل طاهرؤاألووي  وا اليات 

 3 ابب قضاء احلاجة
  :ُير   ذى الناه ف مرافيهم  بعل  و غائط  و  رمي ان ائظ ومهعها

األفضل  ن يسدجمر اإلنسان اب ناويل العرقي  اله اندشرت ف هذا الاور  و  غ ها مما 
 :يسدجمر    مث يدباها ا اء

 

 3 ابب الوضوء
 ن   ضاء العضعء مما مين  وصعل ماء العضعء إليها: ا ناك  والبعي  والشم   مما ل  إ الد 

 :والومف والطامس ومهعها

 

إذا كانت األصبا  اله  لد البشرؤ ب تن  وصعل ا اء  كا سامليق وا  يام اله يسداملها 
 :النساء مل ت ثر  لد صح  العضعء

 

 سلمع ل  خلاها  نأب العضعء  ولبسها ف  صل  األ افر الونا ي  اله تلبسها  اق نساء ا
 :مر 

 

  :ب ل  نا  األسنان الونا ي  ا ركب   نأب العضعء  ولع كان ب يشق  لي  ذله
األصذذذذل صذذذذذعا  صذذذذبف ا ذذذذذر ؤ شذذذذذارها ابألشذذذذير والبذذذذذين إذا مل ي ذذذذذن ف ذلذذذذه تشذذذذذب  ابل ذذذذذافرات  و 

 :ال اصرات
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  : اجعن فذله ملسنإن اسدامل من يريأب تنظي  فم  ال رش  وا
  :ار  ف هيبد  وش ل  قري  من البعت والبسطار

  :من اجلعارب ما يارل اآلن  ذ"الشراب"
 لع  ا سح  لد البعت والبسطار وال ناور واجلامات والل ائ  الطبي  

 :اليأبمع وال ابعوغ  الطبي  إذا كانت تغطي 

 

   : ما ما يلبس اآلن فعق الر ه
  اجلبس:

    سح  لد ارمار:ا 
 11 ابب نواقض الوضوء

  :للبعل  و الغائط غ  اليبل والأب رظرم 
 10 ابب التيمم

  :الديمم  لد صأبار اإلمسنت و لد البالط
  اسدامل  ووي  من  ناول انيق:

  مس احملأبث لآلات اليرآني :
  مل ائظ:

   قل انيق و كثر :
  ان ائظ  أبل اررق :

  نمل:انيق م  ا
 13 ابب النفاس

    و  الن اه  اأب الاملي  الييوري :
 13 كتاب الص ة

  ا غمد  لي :
 15 ابب اوذان واإلقامة

   ذان ا سجل:
  :م ربات الوعت
  :كالسا ات  وكالديع ابلعسائل انأبيث   مارف  األوقات 

   ابلد ات ف انيال :
  صعاب األذان ا باشر من ا ذا :

  و اء األذان ف ا  رب:
 12 ابب شرائا الص ة

  :إذا كان ا سلم ف منطي  العقت كل   ار  و كل  ليل  أبؤ طعيل 
    مارف   وقات الوالؤ  ن طريق انساب:

  الوالؤ ف البنطلعن:
  :الوالؤ ف انأبائق  لد البيا  اله ُتسيد مبيا  اجملارب

  :لنجاس لمحل ا ولي 
  وانمامات: ف  سطح البياراتالوالؤ 
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  :ن كان  لد سيارؤ  و قطار  و ابخرؤ  و طائرؤالوالؤ  
  :السيارات  والس ن  والطائرات  واليطاراتف  اسديبال اليبل  فذي الوالؤ

  اسدخأبا  البعصل  و... ف تايع صه  اليبل :
 01 ابب آداب املي  إىل الص ة

    :م دب  ا سجأبحتي  ا سجأب ف 
 00 ابب صفة الص ة

  تغي  نربؤ الوعت ف اليراءؤ:
    مسا ات ا  ربات:

  :من  كل ما ُيعل  ع ا ولي و ع السجعو  لد األ ضاء السبا 
 07 ابب اجود السهو

  :اله ب ت ر  انرك  من  صلها اتاناص
 02 ابب ص ة التطوع

   اليراءؤ من ا وح  ف صالؤ الدطع :
  ل  ع ا ساصأب ألصل ملسن صعت اإلما :الدني

  مارف  ال سعل وارسعل قبل ملأبوثهما ليس من و عى  لم الغي :
  قل  الاباءؤ وا شلح:

 03 ابب الساعات اليت هن  عن الص ة فيها
  وقت النهي  ن الوالؤ  اأب طلع  الشمس ابلسا ات:

  لسا ات:وقت النهي  ن الوالؤ  نأب وقعل الشمس ف وسط السماء اب
  وقت النهي  ن الوالؤ قبل غروب الشمس ابلسا ات:
 05 ابب اإلمامة

  :م  اإلما   ن طريق مسا  صعت  ف ا ذا الوالؤ 
 03 ابب ص ة املريض

  :اجلم  من  صل ا رض
 03 ابب ص ة املسافر

  وممن لع  ل  اجلم :
   مل ا  ا سافر:

 00 ابب ص ة اجلمعة
    :   لد من  قا  مب ان مأبؤ للاملب جت  اجلما

  :صعت ا  ذن الذب جت   لد من مسا  إصا د 
    صالؤ اجلما  للسجع:
  من لع  ل  ترج اجلما :
   ال ال   ثناء ارطب :

 71 ابب ص ة العيدين
  إملأباث األ ياو غ  الايأبين:

 71 كتاب اجلنائز
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  أتخ  وفن ا يت:
 71 ابب غسل امليت

  أبا  الوا عن و... ف غسل ا يت:اسدخ
  خل   سنان الذه  من ا يت:

 70 ابب تكفني امليت
  :ابملد ا   ثياب اإلملرا   لي  ن فيها

 70 ابب الص ة على امليت
  :يولد فيها  لد اجلنائاف ا سجأب غرف  إلاو 
  :من ميعتعن ف ملعاوث السياراتمل م 

 77 ابب دفن امليت
      نيل ا يت:

  :وض  قطا  رخا   نأب ر ه ا يت  و رصلي 
  :وفن ا سلم ف صنأبوق خشو

 72 ابب التعزية وزايرة القبور
  اصدما   قارب ا يت ف منال  ملأبهم:

 72 كتاب الزكاة
  :الاكاؤ ف ا ال الذب   طي جلهات خ ي 

  :الونأبوق الاائليالاكاؤ ف 
  :بالرات   و الديا أب الشهر ف  الاكاؤ

  و...: الاكاؤ فيما يسدامل  اإلنسان من  اثث و واي
    ف ما ل  في  الاكاؤ:

 73 ابب زكاة اخلارج من اورض
  ميأبار الوا  ابل يلع:

   تيأبير النواب:
     :فيما سيي   ل  ل  الاكاؤ 

 73 ابب زكاة اومثان
   كاؤ األوراق النيأبي :
   نواب ال ض  ابجلرا :

  ذه  ابجلرا :نواب ال
  :الاكاؤ ف األوراق النيأبي 

  إذا كان غش ف الذه  وال ض :
 70 ابب حكم الدين

    م  يبأب  انعل ف الأبين:
   كاؤ الأبين:

  الاكاؤ ف ا ال ا غوعب والضال:
 20 ابب زكاة العروض
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   كاؤ  روض الدجارؤ: 
    م  يبأب  انعل إذا  صبح الارض ماب :

  ألسهم: كاؤ ا
 27 ابب زكاة الفطر

   كاؤ ال طر من األر  وا  رون :
 27 ابب إخراج الزكاة

  :اسدثمار  معال الاكاؤ قبل إ طائها لل يراء
  :شراء  شياء  ينّي  مبال الاكاؤ

 22 ابب من جيوز دفع الزكاة إليه
  :«سبيل هللا»يأبخل ف ما 

 23 ابب من ال جيوز دفع الزكاة إليه
  :ا سلم  كات  إل الامال الذين ياملعن لأبي وف  

 23 كتاب الصيام
  اب دااو من البأب  وا ااصي: 

  :إذا   معثعق اب دماو  لد مسا  األذان من 
  الديأب  والدأخ  ف الويا :

  :إذا اشدبهت األشهر  لد األس 
  : لد ا راصأب ال ل ي اب دماو 

  : هل كل  لأب هلم رهيدهم
 22 ب أحكام املفطرين يف رمضاناب

  :كل ما يسمد س را  لع  ال خ  في   رخ  الس ر
  ومن ا رضد الذين لع  هلم ال طر:

  هل هي ن ساء    ب  إذا  سيطت ا ر ؤ محلها
  ما لع  ف اإلطاا :

 20 ابب ما يفسد الصوم
  :شرب الأبخان

  :أب رالاالم إل صعف  من طريق اليبل  و الإوخال 
  سح  الأب  من الوائم:

  اسدنشاق الأبخان:
 31 ابب صيام التطوع

  تايع يع   اشعراء حبس  رهي  هالل شهر مر :
  تايع  ا  البيق حبس  رهي  اهلالل:

  اوي  ليل  سب  و شرين  امرؤ:
 30 ابب االعتكاف

  اب د ال ف ا وليات: 
  ل:قل  ال ال  ف ملال  اب د ال ابجلعا
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  ارروم من ا سجأب ليضاء اناص :
 كلتلاب احلج والعمرة

 
32 

  من مناد  وولد   و ك يل  من  واء انج فال ملرم  لي  ف أتخ  انج
  من ال سعق الذب ل   لد انام اصدنا   :  ذى انجام ف ملال الاملا  

  من ابسدطا    ن كان ف  الو انرمع  ن لأب  صرؤ محل  انج 
ب لع  لعيل ا ر ؤ وب ل  يل اراوم   ن أيذن هلذا ف السذ ر للحذج  ذال مذر  ولذع كانذت سدسذافر 

  لد طائرؤ  و م  محل  كلها نساء 
 

  من ملج من ال يراء ف هذ  األ مان  أبون محل  ملج  و م  غ  مطعل صح ملج  
 35 ابب املواقيت

  ه  ع كل منها و ع م   ابل يلعم   مساء هذ  ا عاقيت ا ااصرؤ و يان ا ساف  ال
  من مر فعق شيء من ا عاقيت ابلطائرؤ وهع يريأب انج وص   لي  اإلملرا  إذا ملاذا  

ُير   لد من سافر للحذج أتخذ  اإلملذرا  ملذ  يوذل إل صذأبؤ  و غ هذا مذن البلذأبان الذه واخذل 
 ا عاقيت إذا سافر ابلطائرؤ  و غ ها 

 

  مر  لاأب  محل  توريح انج فالي  و    وهذع آمث إن كذان ممذن ب يسذدحق من جتاو  ا ييات غ
 هذا الدوريح 

 

  ُير   ي  تواريح انج من قبل من   طي إا  ليحج    
  ُير   لد محالت انج  ي   يعو و ي  يدحايل  ا الناه للحوعل  لد تواريح انج 

 32 ابب اإلحرام
  توريح للحج وخيشد من من  الشرط  ل  من وخعل م   يسدح  ابش اط  ن ليس ما  

  ب يسدح  ابش اط من  صل ملعاوث السيارات 
 32 ابب حمظورات اإلحرام

يذذذأبخل ف ا خذذذيط الذذذذب ُيذذذر   لذذذد الرصذذذل لبسذذذ  : اليمذذذي    وال نيلذذذ    واإل ار ا  وذذذل  لذذذد 
اليذذذذأب   كالأبسذذذذعه   وسذذذذط الرصذذذذل   وال ذذذذعت   والبذذذذالطع   وا شذذذذاحل   ومذذذذا فوذذذذل  لذذذذد قذذذذأبر 

والرابط الطو ا  ول  لد قأبر اليأب  و اليأب    واجلذعارب ) الشذراب (   واجلامذات   والبذعت   
 والبسطار 

 

ب ملذذرم ف لذذذبس الشذذرط واألطبذذذاء ومهذذعهم للمخذذذيط ملذذال إملذذذرامهم   ولذذ   لذذذيهم فأبيذذ  فاذذذل 
 احملظعر 

 

كذان فيذ  خياطذ    كذالرابط الطذو   ب ملرم  لد احملذر  ف لذبس مذامل ي وذل  لذد قذأبر الاضذع ولذع
 الذب يل   لد صاء من البأبن   وكاناا  الطو 

 

  ب ملرم ف لبس قطا  قماش يل ها احملر   لد  عرت  مث ير طها  لد وسط  
  ب ملرم ف لبس اإلملرا  الذب في  بصق يشب  اهلميان 

    ال   إل  س ل   ب لع  للمحر  لبس إ ار في  بصق ميسه  طراف   اضها  باق من
  ب لع  للمحر  شأب الرواء مبشا ه من   ال  إل  س ل   اأب لبس  ل 

من مر فذعق ا ييذات وهذع ف الطذائرؤ وقذأب نسذي مال ذس اإلملذرا  مذ  الا ذش  و مل ينذع الامذرؤ إب 
ف الطائرؤ ولذيس ماذ  مال ذس إملذرا  صذا  لذ  لذبس السذراويل   ولذ   ن يلذ  ثع ذ   و الاغذ   لذد 
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 ر  وصأبر  مل  يول إل ا طار ولأب اإل ار والرواء  ه
  لع  للرصل لبس ال مام  اله تغطي ال م واألن  

  ُير  اسدامال الوا عن ا اطر وماجعن األسنان ا اطر وا ناويل ا اطرؤ ملال اإلملرا  
  ُير  شرب اليهعؤ اله فيها    ران 

  ه تغطي ال م واألن  ُير   لد ا ر ؤ احملرم  لبس ال مام  ال
  لع  للمر ؤ اسدامال األووي  اله تن  ناول انيق مل  تطعل 

  لع  للمر ؤ  نأب اناص  اسدامال اإل ر اله تعق  انيق لدطعل وهي طاهرؤ 
 50 ابب الفدية

  ميأبار فأبي  األذب واللبس والطي  ابل يلعصرا  ف ملال اخديار اإلطاا  
ضذذا  : مذذن ملذذج وون  ن ُيمذذل توذذريح ملذذج فمناذذ  الشذذرط  مذذن وخذذعل م ذذ  يذذأبخل ف احملوذذر  ي
 إبملرام  ف ج انج 

 

 57 ابب دخول مكة
  ب يسدح  اوي  كل شعط من الطعال  أب اء ماع وهع من البأب  احملأبث  

  ب يسدح  ت رار الأب اء  اأب ا طعل  و غ   وهع من األمعر اله ب  صل هلا ف الشر  
     ن ينشغل ابإلكثار من انأبيث ف اهلات  اجلعال  و غ   ي ر  للطائ

  لع  الطعال ف سطح ا سجأب انرا  والأبور الالعب من  
  ب لع   ن طال ف الأبور الالعب  و السطح  ن خيرم إل ا ساد  نأب ماذات  ل  

  لع  الساي ف سطح ا ساد ووور  الالعب 
  الأبور الالعب  ن يطعل من وراء اليبدع  يسدح   ن طال ف السطح  و

 52 ابب صفة احلج
  ينبغي للحجام  ن ُيرصعا  لد اسدما  ارطب  ولع  ن طريق ا ذا  

  يسدح  للحجام  ن يولعا م  اإلما  ولع  ن طريق م ربات الوعت اله ف ا سجأب
  من  رن  : غريب مسجأب منرؤ   فال لائ العقعل في  

  اعو صبل  رفات ومن ااذ صاعو   باوؤ فيأب وق  ف  أب   مرم  ب يسدح  ص
إذا أتخذذر انذذام ف وصذذعل  إل ماول ذذ   سذذب   ملذذا  السذذيارات  و غذذ   وصذذ   ن يوذذلي ا غذذرب 

 والاشاء قبل نو  الليل 
 

  ا شار انرا  صبل صغ  وسط ماول   وقأب   يل و ين م ان  ا سجأب ال ب  مباول   
  دياط ملود اجلمار من معض  ماع ب يش ط ال

  ب يسدح  غسل ملوا اجلمار 
  ب يوح الرمي  غ  انود كاألملذي   و قط  اجل   و قط  اإلمسنت 

  لع  رمي اجلمرات من فعق اجلسر ا بين فعقها 
يسذذدح  للحذذام  ن يرمذذي مذذن ا  ذذان الذذذب هذذع  يسذذر لذذ  سذذعاء كذذان مذذن الذذأبور األرضذذي  و مذذن 

 فعق اجلسر 
 

  من مللق مباكين  انالق  يادرب ميورا  
من قور ر س   لد هيبذ  مرمذ   و مللذق نيدذ   و قوذرها مذ  ر سذ   صذا   ذلذه مذ  اإلمث ونيذ  

 انج 
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  من ملج  لد طريي  ما يسمد )) انج السري  (( فحج   ق  وإن كان قأب ي عن جماا 
 53 ابب ما يفعله بعد احلل

النهذذار وارحتذذل مذذن م انذذ  ومناذذ   ملذذا  السذذيارات مذذن ارذذروم مذذن مذذ  مذذن  راو الداجذذل ورمذذد ف 
 قبل الغروب مل يلام  ا بيت  ا

 

من نعى الداجل و خرم سيارت  ومدا   خذارم مذ  مث رصذ  للرمذي فغر ذت الشذمس قبذل  ن يرمذي 
 لشأبؤ  ملا  السيارات مل يلام  ا بيت

 

ناص  مل يلام  الرمي مذن الغذأب ولذع ابت  من تاجل ورمد وخرم من م  قبل الغروب فرص  إليها
  ا 

 

إذا أتخذذر انذذام  اذذأب الذذعوا   سذذب  تاطذذل سذذيارت   و اندظذذار رفيدذذ  مل لذذ   ليذذ  إ ذذاوؤ طذذعال 
 العوا  

 

لع   ن   د يي    مال انج سعى العوا   ن خيرم إل غ   لأب  مث يرصذ  ويذعاو  قبذل السذ ر 
 إل  لأب  

 

نذذ    مذذال انذذج مذذن طذذعال اإلفاضذذ   و سذذاي انذذج السذذ ر إل  لذذأب  وون لذذع  للحذذام الذذذب مل ي
 ووا  مث الرصع  إلكمال ا ناسه

 

  لع  للحام  ن يسافر إل  لأب   ا  الدشريق مث يرص  من يعم  ليبيت مب  ويرمي اجلمرات 
  من وكل من الااصاين  لد الرمي فال يوح  ن يطعل للعوا  مل  يرمي وكيل  

  قبل إتا    مال  ا  الدشريق ووكل  لد الرمي فحج   ق  وهع آمث  من سافر
 50 ابب أركان احلج والعمرة

  من أتخر ف مس   إل ماول    سب  الاملا  فلم يولها إب  اأب طلع  الشمس ب شيء  لي  
  من مل لأب م ا   مباول    و من  من العقعل  ا  صا   ا رور

  ينال من سيارت   صا   ذله  من وق  مباول   ومل
  إذا مل لأب انام م ا   مب  صا  ل   ن ينال ف  ب م ان من انر  

مذذن مل لذذأب م ذذا   مبذذ  فنذذال خارصهذذا فغر ذذت  ليذذ  الذذس اليذذع  الثذذاي  شذذر وهذذع ف منالذذ  فلذذ   ن 
 يداجل 

 

  ب يسدح   ن مل لأب م ا   مب   ن يأبخل ليال  للمبيت  ا
ن انام ممن يامل ف خأبمذ  انجذام كالشذرط واألطبذاء ومهذعهم صذا  هلذم تذرج ا بيذت مبذ  إذا كا

  نأب اناص  إل ذله وب شيء  ليهم 
 

  ب شيء  لد ا ريق الذب  صرب  ا رض  لد البيدعت  ليايل م  ف ا سدش د خارم م  
 31 ابب اِدي واوضحية

سذد او منذ  فيذ  كمذا ي الذ  كثذ  مذن النذاه اليذع    فذإن ُير   لذد انذام تذرج هأبيذ  ف م ذان ب ي
 فال مل لا  

 

  إن وكل انام شرك  الراصحي والبنه اإلسالمي  لد شراء اهلأبب وذحب   صا   
  ب لع  للحام  ن يعكل  لد ذ ح هأبي  إب من يثق     و يغل   لد  ن  صأبق  

  ذ ح هأبي  مل لائ  من وكل من ب يارف   و ب يغل   لد  ن  صأبق  ف 
 31 ابب البيع

 ينايذذذذأب البيذذذذ   ذذذذع مذذذذن كذذذذا  ف م ذذذذانع ظدل ذذذذع  ذذذذن طريذذذذق ابتوذذذذال ابهلذذذذات   و الالسذذذذل ي  و 
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 اإلن نت

  ينايأب البي   ع من كا  ف م انع ظدل ع  ن طريق ا راسل  ابل اكس  و الربيأب  و الدل س
ن طريذذق اآلبت انأبيثذذذ  لبيذذ  ا رطبذذذات واأللبذذذان مذذن البيذذذ   ذذن طريذذذق األخذذذ واإل طذذذاء: البيذذ   ذذذ

 و طاقات ارأبم  اهلات ي 

 

  من البي   ن طريق األخذ واإل طاء: الورل  ن طرق آبت الورل اآليل
  من البي   ن طريق األخذ واإل طاء: شراء الدذاكر  ن طريق اإلن نت

يذذق اإلن نذذت ونظذذا  الدذذأباول ف مذن البيذذ   ذذن طريذذق األخذذذ واإل طذذاء:  يذذ  وشذذراء األسذذهم  ذذن طر 
 السعق ا الي 

 

  لع   ي  ما اخد     اإلنسان من مليعق مانعي 
مذذذذن انيذذذذعق ا انعيذذذذ  الذذذذه لذذذذع   ياهذذذذا: ملذذذذق الدذذذذألي  وملذذذذق ابخذذذذ ا  وملذذذذق إصذذذذأبار األشذذذذرط  

 وا عسع ات والربامج

 

  انق ا انعب يعرث  ن صاملب 
  هأبات الأبولي  والنظم واأل رال اله ب اال  الشر انق ا انعب يدييأب مبا تييأب     ا اا

  من انيعق ا انعي :  أبل ارلع
  من انيعق ا انعي : ابسم الدجارب والاالم  الدجاري  والانعان الدجارب

يأبخل ف  ي  ما ليس مبملعج لبائا : الايعو اآلصل  اله جترب ف األسعاق ا الي   لذد ا  شذعل 
 سل  واألسهم وهي ليست ف مله البائ فدبا  فيها ال

 

يأبخل ف  ي  ما ليس مبملعج لبائا :  ي   اذق البنذعج و اذق الشذركات السذل  واألسذهم وهذي مل 
 تل ها  اأب

 

لع   ن ياأب الشخُ  البنه  و الشرك   شراء سلا  ماينذ  وهذي ليسذت ف مل هذا مث لذرب الايذأب  اذأب 
 تّله الشرك   و البنه لدله السلا 

 

ب ملذذذرم  ن تعكذذذل الشذذذرك   و البنذذذه الشذذذخ  الذذذذب و ذذذأبها  شذذذراء سذذذلا  ماينذذذ  ف شذذذراء هذذذذ  
 السلا   مث  ياها ل   اأب تل ها هلا

 

  من األشياء اله ب لع   ياها ألن  ب ن   فيها: ا  شر
  مما ُير   يا  لدحر  ن ا : الأبخان )الدبف(
  الشيش  )اجلراج( من األشياء اله ُير   ياها لدحر  ن اها:

  مما ُير   يا  لدحر  ن ا : العرق الذب يلا     )البيلعت(
  من األشياء اله ُير   ياها لدحر  ن اها: اجلرائأب واجملالت اله حتارب وين هللا  و تنشر احملرمات

  مما ُير   يا  لدحر  ن ا : كالب الاين  كاله تره ف البيعت تيليأبا  لل  ار
  شياء اله ُير   ياها لدحر  ن اها: انيعا ت احملنط من األ

  مما ُير   يا  لدحر  ن ا : الذه  ا شدمل  لد صعر جمسم 
مذذذن األشذذذياء الذذذه ُيذذذر   ياهذذذا لدحذذذر  ن اهذذذا: ثيذذذاب النسذذذاء احملرمذذذ   كالضذذذيي  واليوذذذ ؤ و بذذذذاءؤ 

 ال د  والاباءؤ ا اركش 

 

  اب ا شدمل   لد صعر مرم مما ُير   يا  لدحر  ن ا : الثي
مذذن األشذذياء الذذه ُيذذر   ياهذذا لدحذذر  ن اهذذا: السذذا ات والثيذذاب وال ذذرش الذذه تشذذدمل  لذذد صذذعرؤ 

 صلي 
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 35 فصل يف البيوع املنه  عنها

من الوعر انأبيث  للنجش: اسدامال العسائل ا سمع   وا رئي  وا يروءؤ اله تذكر  وصافا  كاذ ذ  
 ش بللسلا  لدغر ا 

 

  ف مل م الاين : انيل  الثالثي  اله اندشرت ف هذا العقت
  الدعرق ا نظم مر 

  ميلعب الدعرق مر 
ب ي  ذذي ليذذبق السذذيارؤ ومليا  ذذا: مذذا ي الذذ   اضذذهم مذذن نيلهذذا إل م ذذان آخذذر واخذذل ا اذذرض 

 مل  لع  ذن ل  البائ 

 

 اضهم اآلن من  ي  السيارات وغ هذا قبذل يأبخل ف النهي  ن  ي  السل  قبل قبضها: ما ي ال  
 اسدالمها من ا ون 

 

يأبخل ف النهي  ن  ي  السل  قبل قبضها: ما ي ال   اق من يش ب سلاا  من ا ااو الالذين مذن 
  ياها قبل قبضها ومليا  ا

 

  قبق الشيه ياأب قبضا  للنيعو ا ذكعرؤ في 
اسذذدال  قيمذ  ا بيذذ : ملسذذم البنذه هلذذا مذذن ملسذذاب ي  ذي ف حتعيذذل النيذذعو مذن ملسذذاب إل ملسذذاب وف 

 احملعِّل وتسجيلها ف ملساب احملعَّل إلي 

 

  ي  ي ف اسدال  السهم تسجيل  ف البنه ف ملساب ا ش ب
  ي  ي ف الورل م  البنه: تسجيل ا ورل لييم  النيعو ف ملساب الاميل

  رص ( انلاألصل ف البي  والشراء  ن طريق السعق ا الي  )البع 
  من البيع  احملرم :  ي   سهم الشركات قبل مااول   ملها  نيأب مماثل لر ه ماهلا م   أب  الدساوب

  من البيع  احملرم :  ي   سهم الشركات اله  كثر ر ه ماهلا نيأب  نيأب مماثل م   أب  الدساوب
ر ر ه ماهلذا نيذأب  نيذأب آخذر من البيع  احملرم :  يذ   سذهم الشذركات قبذل مااولذ   ملهذا  و الذه  كثذ

 م  الدأصيل

 

مذذذذن البيذذذذع  احملرمذذذذ :  يذذذذ   سذذذذهم  و  ضذذذذائ  مل ميل هذذذذا البذذذذائ   لذذذذد  مذذذذل  ن يشذذذذ يها مث يسذذذذلمها 
 للمش ب

 

مذذن البيذذع  احملرمذذ :  يذذ   سذذهم  و  ضذذائ  مل ييبضذذها البذذائ   مث يبياهذذا ا شذذ ب آلخذذر وه ذذذا ملذذ  
 ييبضها ا ش ب األخ  من البائ  األول

 

  من البيع  احملرم :  ي   سهم الشركات اله غرضها األساسي مر  وشرائها
  من البيع  احملرم :  ي  وشراء  سهم الشركات اله تداامل  باق ا اامالت احملرم 

من اش ى  سهم شذركات مرمذ   و ظدلطذ  ياذأب قذأب وكذل جملذس اإلوارؤ  ن تداامذل ابحملرمذات نيا ذ  
  ن 

 

الرمسيذذ  ا نظمذذ  للسذذعق ا اليذذ   ن تنذ  تذذأباول  اذذق األسذذهم إب  ذذن طريذذق مساسذذرؤ لذع  للجهذذات 
 مرخوع  ذله

 

  لع  اش اط رسع  لاضعي  ا داامل ف األسعاق ا الي 
تال    اق ا هيمنذع  لذد السذعق ا اليذ  )البعرصذ ( و اذق كبذار ا مذعلع اسذاار األسذهم  ذن 

يق طرح جممع   كب ؤ من األسهم لينخ ق سذار األسذهم ممذا طريق اإلشا ات ال اذ    و  ن طر 
 سب  كعارث اقدواوي  وضيا  ثروات كث ؤ ف وقت قو 
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حتذذذذذير اجملمذذذذ  ال يهذذذذي مب ذذذذ  ا  رمذذذذ   رائسذذذذ  شذذذذيخنا  بذذذذأبالاايا  ذذذذن اب  ف وورتذذذذ  السذذذذا ا   ذذذذا  
ألسذذهم والسذذنأبات هذذذ مذذن تذذرج اجملذذال للمهيمنذذع  لذذد األسذذعاق ا اليذذ  ليدال بذذعا اسذذاار ا1202

والامذذالت وأيكلذذعا  مذذذعال النذذاه ابلباطذذل  و يذذذان  نذذ  لذذ   لذذذد ا سذذ ولع ف الذذبالو اإلسذذذالمي  
مذذذناهم مذذذن ذلذذذه ومنذذذ  كذذذل تاامذذذل مذذذر  ف هذذذذ  األسذذذعاق لذذذبال لذذذر ذلذذذه إل إنذذذاق الن بذذذات 

 ابل ث ين

 

  لع  طل  الضمان ا ايل الااول ممن يريأب الأبخعل ف ا اايأبؤ
  اسدي اء رسع  الأبخعل الااول للماايأبؤلع  

  ب لع  للمش ين  و  صحاب ا ااو اإلناح  لد البائ  وذ  سلاد  ليبياها  سار  قل
  يأبخل ف  ي  ))من يايأب((:  يعو ا ناقوات ا ااصرؤ

  تاري   يعو ا ناقوات
  ا ناقو   يأب صائا

  م وا ون ع توني ا   اوب  لع  قور ابش اج ف ا ناقو   لد ا رخ  هل
  قياه  اق  هل الالم ))اإللار ا ندهي ابلدمليه((  لد  ي  الار عن

   ي  وإصأبار البطاقات الدجاري  والبن ي 
  تاري   طاق  الدعف 

  ُير   ي  وشراء  طاق  الدعف 
  تاري  ))البطاقات ابئدماني ((

  نت جماني لع  إصأبار البطاق  ابئدماني  إذا كا
  لع  إصأبار البطاق  ابئدماني  إذا كانت تبا  مبيأبار الد ل   ال الي  إلصأبارها

  ُير  إصأبار البطاق  ابئدماني  إذا كانت تبا   سار  كثر من الد ل   ال الي  إلصأبارها
أتخذر   ذن ُير  وف   اوؤ للبنه ميا ل سأباو   ا اش ى  ذ  الاميذل ابلبطاقذ  ابئدمانيذ   و ميا ذل 

 سأباو هذا ا بلف

 

ب لذذذع  للاميذذذل إصذذذراء  يذذذأب اشذذذ ط فيذذذ   اوؤ للبنذذذه ميا ذذذل الدذذذأخ  ف السذذذأباو  ولذذذع كذذذان هذذذذا 
 الاميل ينعب  أب  الدأخ  ف السأباو

 

  لع  السح  ابلبطاق  ا غطاؤ اله يسح   ا  ميل البنه من ملسا  
آخذر  ن أيخذذ  صذرؤ لامليذ  السذح   يذأبر لع  للبنه إذا كان انسذاب ا سذحعب منذ  ف  نذه 

 الد ل   ال الي  هلذ  الاملي 

 

  ب لع  للبنه  ن أيخذ  اوؤ  لد الد ل   ال الي  لاملي  السح 
 25 ابب الراب

  لع   ي  اإلمسنت وانأبيأب ومشديات الب ول ومهعها جبنسها مد اضال  ونسيب 
  ها  امل   خرى نسيب ب لع   ي   مل  من النيعو العرقي   و غ  

  لع   نأب  ي   مل   لأب  امل   لأب آخر الد اضل ل ن  شرط اليبق ف جملس الايأب
   ذه   يار   قل 02ب لع   ي  ذه   يار 

  من صعر الراب:  ي  األوراق الدجاري  ا  صل  م   اوؤ  و ن   مشروط
  أبمن صعر الراب: العوائ  اله يأبف  البنه لواملبها فعائ
  من صعر الراب: إقراض ا ورل لاميل  قرضا    ائأبؤ
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  من صعر الراب: خوم األوراق الدجاري 
  من صعر الراب: رسع  الدبييت ف  ي  اهلامش
  من صعر الراب: الدسعيق اهلرمي  و الشب ي

  صعر  خرى كث ؤ للراب صأبت ف هذا الاور
  إل ذله ُير  اإليأبا  ف مورل ر عب إب  نأب ابضطرار

  ُير  اإليأبا  ف فر   ورل ر عب ولع كان هذا ال ر  ب يداامل ابلراب
  األقرب  ن  لع  الداامل م  ا ورل الر عب  غ  اإليأبا  في 

إذا اضذذطر ا سذذلم لإليذذأبا  ف موذذرل ر ذذعب فذذأبف  لذذ   اوؤ ر عيذذ   خذذذها و ن يهذذا  لذذد ال يذذراء  و 
 ف ا واحل الاام  للمسلمع

 

 01 ب اخلياراب

  لع  إذا كان اريار ألملأب الطرفع  ن ييع  من ل  اريار  بي  السلا  وقت اريار
  من  مثل  الدأبليس ا ااصرؤ: وض   وراق  و قش  و غ  ا ف  س ل و اء البضا  

  من  مثل  الدأبليس اله كثرت ف هذا الاور: وض  البضا   اجليأبؤ   لد الع اء والرويب   س ل 
  من  مثل  الدأبليس ف هذا الاور: إخ اء مس رؤ السيارؤ  و  ي  ف  اق مركا ا

  من  مثل  الدأبليس ا ااصرؤ: إخ اء  ي  ف  بر ارتعا ي 
  يياه  لد ا وراؤ: تيليأب الاالمات الدجاري  ا اروف  ابإلتيان واجلعوؤ
 مذذن الشذذرك  الذذه قلذذأب ا والدامذذت يسذذدث  مذذن ان ذذم السذذا ق: مذذا إذا  خذذذت الشذذرك  ا وذذنا  إذ 

 مبعاص ا ا

 

يلحذذق ابن ذذم السذذا ق ومبذذا اسذذدثين منذذ : كذذل مذذن ييذذع   ديليذذأب غذذ   مذذن  صذذحاب ا طذذا م  و ال نذذاوق  و 
 ا ندجات الارا ي   و انيعاني   و غ ها

 

  يياه  لد تليي الركبان:  ن ي د   لد السلا  سارا   كثر من سارها
لركبان:  ن يارض ا ش ب السلا   لد البذائ   سذار  كثذر مذن سذارها مث يبياهذا يياه  لد تليي ا

  لي  اكثر من سارها

 

مذذن ارذذأبا  ف البيذذ : مذذا ي الذذ   اذذق كبذذار ا سذذدثمرين ف سذذعق األسذذهم مذذن تال ذذ  يذذ وب إل 
 خ ق قيم  األسهم مث شرائها من صغار ا سدثمرين  ذا السار ا نخ ق

 

يذذ :  ن ييذذع   اذذق كبذذار ا سذذدثمرين  شذذراء  سذذهم كثذذ ؤ يذذ وب إل ارت ذذا  قيمذذ  مذذن ارذذأبا  ف الب
 األسهم ا ماثل   ا اش و   مث  ي  تله األسهم  سار مرت  

 

مي ذن  ن ييذال  إنذذ  ف الوذعرتع ا اضذذيدع ُيذق  ذذن ا ذأب  وتضذذرر  سذب  توذذرل مسذدثمر ماذذع 
 ما اش ا  من   سار مرت    ن يس و ما اب    لي  من  سهم  سار منخ ق و رو

 

  من الشروط الوحيح  ف الايعو: الشرط اجلاائي
  يش ط ف الشرط اجلاائي  ن ي عن  اوب  

  إذا كان الشرط اجلاائي غ   اول رص  في  إل الاأبل واإلنوال
  من الشروط الباطل : قعل  اضهم ))البضا   ب ترو وب تسدبأبل((

  اريار للمش ب ف رو السلا   لد  ن يش ب  ييمدها سلاا   خرى من الشروط الباطل : صال
  من الشروط الباطل : اش اط مللعل يي  األقساط إذا أتخر ا أبين  ن سأباو قسط واملأب
  من  مثل  هذا الشرط الباطل ا ااصرؤ: اش اط رو البضائ  مأبووي  الوالملي  إذا مل تش 
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امل  ولال ل  اريار ف شرائها مذأبؤ مالعمذ   وهذع مذا يسذمد يوح  ن يض  البائ  سلاا   نأب ص
 ))البي   لد الدوري ((

 

  ب لع  الدسا  ف  صعر الايار
يداذذذع الدسذذذا  ف اجلملذذذ  ف ملذذذال ملوذذذر  يذذذ   اذذذق السذذذل   و مااولذذذ   اذذذق ا هذذذن  لذذذد   ه 

 ماينع

 

  ل   ن اض   يعو اإلذ ان لرقا   الأبول  وللدسا  الااول
  داع الدسا   لد  صحاب العكابت انوري   ا ل  ضرورؤ  و ملاص ي

  ب لع  الدسا   لد العكابت انوري  لألمعر ال فيهي  وف ملال البي   سار ا ثل ف غ ها
 05 ابب السلم

  لع   ن ي عن ر ه مال السلم من األوراق النيأبي 
  لثمن ف الايعو اآلصل   مر مر ما لرب ف السعق ا الي  من أتخ  تسليم ا

  ما لرب ف  اق  يعو الدعريأب من أتخ  الثمن  ن جملس الايأب  مر مر 
  من صعر السلم ا ااصرؤ:  يأب الدعريأب

مذذذن صذذذعر  يذذذأب السذذذلم ا ااصذذذرؤ: الشذذذراء اآلصذذذل مذذذن الوذذذنا يع وا ذذذاار ع وانذذذرفيع للماذذذأبات 
  يسلمع ا ف جملس الايأبواآلبت اله ُيداصع ا مبندجا م اله

 

من صعر  يأب السلم: ات اق ةصر مذ  مدذام  لذد سذيارؤ يسذلمها لذ  احملدذام ف وقذت آصذل  ذثمن 
 يأبفا  الداصر ف جملس الايأب

 

  ما لرب ف السعق ا الي  من  ي  السلا  ا دااقأب  ليها سلما  وهي ف ذم  البائ  األول  مر مر 
  نأب أتخر ا أبين  ن تسليم ا سلم في ب لع  وض  شرط صاائي  

إذا ملولت  ذرول طارئذ  تسذببت ف غذالء فذاملش للمسذلم فيذ  ومل ي ذن ا سذلم إليذ  مدسذببا  ف ذلذه 
 صا  للياضي النظر ف ذله مبا ُييق الاأبل

 

 00 ابب القرض

  األقرب صعا  الداامل جبماي  ا ع  ع إذا اش ط اسدمرار ا شاركع فيها وورؤ كامل 
إذا اشذذذ ط ف يايذذذ  ا ذذذع  ع  ن تذذذأبور وورؤ اثنيذذذ   و  كثذذذر و ن ي ذذذعن ا ديذذذأب  ف الذذذأبورؤ األول 

 مدأخرا  ف الثاني  فهع شرط مر 

 

من الااوؤ احملرم  ف اليرض: ما ت ال  ا وارل الر عي  من إ طذاء  اوؤ  ذن يذعو  لذأبيها  و ي ذدح 
 لأبيها ملسااب  ل   صل

 

  م : ما تأبفا  ا وارل من فائأبؤ  ن ي دح لأبيها ا دماوا  من الااوؤ احملر 
  من الااوؤ احملرم : ما أتخذ  ا وارل الر عي  من  اوؤ  لد من تيرض من  مالئها

مذذذن الذذذااوؤ احملرمذذذ : مذذذا أتخذذذذ  البنذذذعج مذذذن  اوؤ  نذذذأب أتخذذذر  مالئهذذذا ف تسذذذأبيأب اليذذذروض الذذذه 
 ات ابئدمان خذوها من البنه مباشرؤ  و  ن طريق  طاق

 

  من اهلأباا الر عي : ما تيأبم  البنعج لامالئها الذين هلم ملساابت صاري  لأبى هذ  البنعج
 100 ابب أحكام الدين

  ب لع  ر ط الأبيعن مبسدعى األساار
قعل  اق  هل الالم ان   نأب رخ  النيعو  و غالئها  كثر من الثلث  ن السأباو ي عن حبسذ  

 ل وصعو السب  ا  ثر  غالئها  و رخوهاقيم  هذ  النيعو قب
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  قعل آخرين من  هل الالم ان   نأب رخ  النيعو  و غالئها يلا  السأباو  ن س الامل 
إذا اشذذ ط الذذذأبائن  نذذ  إذا  جذذذا ا ذذذأبين  ذذن سذذذأباو قسذذذط واملذذأب حتذذذل ييذذذ  األقسذذاط فهذذذع شذذذرط 

 ابطل

 

  ميأبار الأبين راب ي  الأبين  لد ا أبين  ذه   و فض   و نيأب م صل  كثر من 
  فسد الأبين ابلأبين مر 

  ُير  وض  غرام  مالي  صاائي   لد ا أبين  نأب أتخر   ن السأباو
  ب لع   ي  الأبين  لد غ  ا أبين  نيأب م صل

  ُير   ي  الأبين  لد غ  ا أبين  ذه   و فض  م صل
  ا الي  الدجاري   ذه   و فض   و نيأب قب لع   ي  األورا

   لع   ي  الأبين ا  صل  لد غ  من هع  لي   نيأب ماجلب
 100 ابب احلوالة والضمان

جتذذذذع  ملعالذذذذ  ا ذذذذال مذذذذن  لذذذذأب آلخذذذذر إذا كانذذذذت  ذذذذأبون ميا ذذذذل  و مبيا ذذذذل ف ملذذذذأبوو األصذذذذر ال الذذذذي 
 لد الي  انعال 

 

  إذا كانت انعال  اصرؤ فهي وكال  اصر
  هي صرل وملعال إذا طل  احمليل حتعيل مال   امل   خرى ف

  ل  ف ملال الورل م  انعال   ن جترب  ملي  الورل قبل الدحعيل
  إذا كان الورل لأبى غ  ا ورل وص   ن ي عن النيأب ا ورول إلي  معصعوا  لأبي 

  ي ر  للمسلم انعال   ن طريق ا وارل الر عي 
  ر عي ب لع  للمسلم ضمان وين نشأ  ن تاامل مر  كأبيعن البنعج ال

  تاري  الدأمع الدجارب
  الدأمع الدجارب مر  جبمي   نعا  

  تاري  الدأمع الدااوي
  الدأمع الدااوي صائا

  يأبخل ف الدأمع الدااوي: صناويق الاعائل ومهعها
  خطاب الضمان  أبون  صرؤ صائا

  ارطاب فيط خطاب الضمان اصرؤ مر  إب  ن أيخذ ا ورل  صرؤ لد الي  إصأبار
  تاري  اب دماو ا سدنأبب

  مل م اب دماو ا سدنأبب مل م خطاب الضمان  لد الد ويل السا ق
  إذا كان ا ورل أيخذ ف اب دماو ا سدنأبب فعائأب ميا ل السأباو فهي راب

ال  الذذ  الدجاريذذ  ا داليذذ  ابسذذدخأبا  غذذ  ا ذذعاطن ل خذذي  نشذذاط صذذأبر  ذذعاطن صذذائا إذا اند ذذد 
 غرر والدأبليس وظال   ويل األمر ف ا ارول وكان  ي   و إصارؤ هذا ال خي   اوب  ال

 

ال  الذذ  الدجاريذذ  الذذه فيهذذا مشذذارك  فاليذذ  مذذن ا ذذعاطن لغذذ  ا ذذعاطن نذذع  مذذن الشذذركات اجلذذائاؤ إذا 
 طبيت فيها يي   مل ا  تله الشرك 

 

 105 ابب الرهن

    الشرك   لد ذلهلع  رهن  سهم الشركات إذا ن  ف نظا
  لع  رهن الشيه إذا كان موأبرا  من البنه  و موأبقا  من 
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  ب يوح رهن  طاق  األملعال ووف  الاائل  واجلعا  ومهعها
 103 ابب اليركة

  من صعر شرك  الانان ا ااصرؤ: شرك  ا سا  
  من صعر شرك  الانان ا ااصرؤ: شرك  الدعصي  ابألسهم

  لانان ا اورؤ: الشرك  ذات ا س ولي  احملأبووؤمن صعر شرك  ا
  من الوعر ا ااصرؤ لشرك  الانان: شرك  الدضامن

  من صعر شرك  ا ضار   ا ااصرؤ: العوائ  اله تسلم للموارل  ايأب اسدثمار حبو  من الر ح
  من صعر شرك  ا ضار   ا ااصرؤ: الوناويق ابسدثماري 

    ا ضار  : فدح م سس   و م د   يار مسا   ف  يذار ميل ذ من الوعر ا ااصرؤ لشرك
  سنأبات وص عج ا يارض 

  شروط صح  سنأبات وص عج ا يارض  وضعا ط الداامل  ا
  من الوعر ا ااصرؤ بصدما  الانان وا ضار  : شرك  الدعصي  البسيط 

   ض من الوعر ا ااصرؤ بصدما  الانان وا ضار  : الشرك  اليا
من صعر اصدما  الانان وا ضار   ا ااصرؤ: الشرك  ا سا   إذا كان كل  ضع من   ضذاء جملذس 

 اإلوارؤ ل  سهم  و  كثر من  سهمها

 

مذذن الوذذعر ا ااصذذرؤ بصدمذذا  الانذذان وا ضذذار  :  ن تيذذع  م سسذذ   و م دذذ   يذذار   ذذدح مسذذا   
 ف  اق  يار ميل  

 

  سا   و ي   سهمها اجلعا  إذا خلت من احملرماتاألصل ف إنشاء الشركات ا 
  حتر  ا سا   ف شركات تداامل  مليا  ابحملرمات

  إذا اش ى شخ  سهما من شرك  تداامل ابحملرمات وون  لم حباهلا وص   لي  ارروم منها
  ُير   لد الشرك   ن توأبر سنأبات قرض

ل كذذذذل شذذذذريه ملوذذذذد  مذذذذن ارسذذذذارؤ  يذذذذأبر ف ملالذذذذ  وقذذذذع  خسذذذذارؤ للشذذذذرك  فإنذذذذ  لذذذذ   ن يدحمذذذذ
 مسا د  ف ر ه ا ال

 

  السهم صاء شائ  ف معصعوات الشرك 
  ا ساهم ميله ملو  شائا  من الشرك  وتبيد هذ  ا ل ي  إل  ن تنديل إل غ  
  لع   نأب أتسيس شرك  ابت اق م  من يلدا   ضمان يي  اإلصأبار من األسهم

  إضاف  نسب   اول  م  قيم  السهم لد الي  اإلصأبار لع   نأب إصأبار األسهم
  ب لع  إصأبار  سهم ممدا ؤ

  لع  إصأبار  سهم صأبيأبؤ لااوؤ ر ه ا ال
  ب يوح حتميل  ملأب الشركاء ت الي  الدأمع  و الويان   و غ  ا

فيمذا ي سذبان  من األمثل  ا ااصرؤ لشرك  األ أبان: اش اج  كثذر مذن مهنأبسذع  و طبيبذع ومهذعهم
 من  ملهما لأبى اآلخرين

 

  من  مثل  شرك  األ أبان ا ااصرؤ:  ن يش ج ابملثان  و  كثر ف إجنا  حبعث  و حتييق كد 
من األمثل  ا ااصذرؤ لشذرك  األ ذأبان:  ن يشذ ج خبذ ان  و  ا ذان ف فذن ماذع  و ف فنذع ي مذل 

  ملأب ا اآلخر ف ا د ار اخ ا  ماع

 

  شرك  األ أبان ا ااصرؤ:  ن يش ج مالمان  و  كثر ف إندام   مال فني من  مثل  
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  من األمثل  ا ااصرؤ لشرك  األ أبان:  ن يش ج طا اان  و  كثر ف طبا   حبعث  و كد 
من  مثل  ان م ا سدث  السا ق:  ن ييع  الشذريه  امذل ظطذط  مذارؤ مذ   نذ  مل يشذ ط  ليذ  ومل جتذر 

      فياطد  صرؤ مثل الااوؤ  ن ييع 

 

مذذن  مثلذذ  ان ذذم ا سذذدث  السذذا ق  يضذذا :  ن ييذذع   ملذذأب الشذذركاء  ييذذاوؤ طذذائرؤ  و  قلذذ  للشذذرك  مذذ  
  ن ذله مل يش ط  لي  ومل جتر الااوؤ  ن ييع     فيجع   ن ياطد راتبا  شهرا  ميا ل ذله

 

  لع  حتأبيأب ر ح الشرك  مث قسمد   ن طريق الدنضيق ان مي
  ا شارك  ا دناقو 

 113 ابب املساقاة واملزارعة

مذذن األمثلذذذ  ا ااصذذذرؤ للمااملذذذ  السذذا ي   ن ياطذذذي مالذذذه سذذذيارؤ  صذذرؤ  و  قلذذذ   و آلذذذ   را يذذذ   ذذذن 
 يامل  ليها جباء مأبو من الر ح

 

 113 اجلعالةابب 

اجلمايذات ار يذ  ل ذل  من األمثل  ا ااصرؤ للجاال : ا  افآت واجلعائا اله يضذاها ويل األمذر  و
 من ي ال طا   كح ظ اليرآن والسن  و اق ا دعن الالمي 

 

من  مثل  اجلاال  ا ااصذرؤ:  ن يضذ  ويل األمذر  و  اذق اجلهذات األمنيذ  مبلغذا مذن ا ذال  ذن يذأبل 
  لد  اق اجملرمع

 

 113 ابب اللقطة

  الذب ب تدبا      وساط الناه اآلن: مخسعن راب
  ليعل: إن  م  غالء األساار فإن سباع راب ب تدباها     وساط الناهمي ن ا

مذذذن األشذذذياء الذذذه ب تدباهذذذا  ذذذ   وسذذذاط النذذذاه: السذذذيارات الذذذه ملوذذذلت هلذذذا ملذذذعاوث شذذذنيا   و 
 امل قت

 

مذذن األشذذياء الذذه ب تدباهذذا  ذذ   وسذذاط النذذاه: السذذيارات وا اذذأبات اليأبميذذ  الذذه تركهذذا  صذذحا ا 
 ولرغبدهم  نهاررا ا 

 

  إذا كان ما ترك  صامل  من سيارات  و ماأبات  و غ ها ل  قيم  مل لا  خذ 
  من وسائل الداري  ا ااصرؤ: اإل الن ف وسائل اإل ال  ا خدل  

  من وسائل الداري  ا ااصرؤ: وض  ا لويات  لد السيارات
 112 ابب اللقيا

  ات العراثي   ن اللييط ليس ولأبا   لديط  مل يلحق   إذا ثبت  ن طريق حتليل الأب   و البوم
  إذا ثبت  يم ا لديط مل يلحق    اللييط

  إذا ثبت  ن طريق البومذات العراثيذ   نذ  ا ن لشخذ  او ا   نق    وقأب   لد غ  
 110 ابب السبق

  مر  وض  اجلال فيهاا سا ي  اله للم اخرؤ  و للهع  و للجال كما هي  كثر ا سا يات اليع  
إذا كذذذان ف ا سذذذا ي   مذذذر مذذذر  ملرمذذذت كمراهنذذذ  اناضذذذرين  لذذذد فذذذع  ملوذذذان ماذذذع  ذذذأبف  مبذذذالف 

 لذله

 

  لع  وض  اجلال  لد ا سا ي  ف وسائل اليدال انأبيث 
  لع  وض  اجلال  لد ا سا ي   لد السيارات اله تسدخأب  ف مطاروؤ اجملرمع

  ا سا ي   لد الاوارق البحري  اله يسدخأبمها خ ر السعاملللع  وض  اجلال  لد 

https://telegram.me/almadhagi
https://telegram.me/almadhagi
mailto:dr.almdhgi@gmail.com


 

https://telegram.me/almadhagi                                                               dr.almdhgi@gmail.com   011 

  لع  صال الاعض ف ا سا ي  ف مل ظ اليرآن والسن  وا دعن الالمي 
  لع  وض  اجلال ف ا سا ي  ف أتلي  ال د  والبحعث النافا 

  افا لع  صال الاعض ف ا سا ي  ف إصراء الدجارب وا د ار ا خ  ات الالمي  الن
من األمثل  ا ااصرؤ لباق ا سائل الثالث السا ي : صائاؤ ا لذه فيوذل وصذائاؤ البنذه اإلسذالمي 

 ومسا ي  مل ظ اليرآن الأبولي 

 

إذا كان اهلذأبل مذن وضذ  ا سذا ي  شذراء الذذمم ملذر  وضذاها وملذر  وخعهلذا إب  ذن كذان سذيدحرى 
 انق

 

   خذذذذ اجلاذذذل فيهذذا: ا سذذذا ي  ف اإلخذذذرام ا سذذذرملي مذذن األمثلذذذ  ا ااصذذذرؤ لألمذذعر ا باملذذذ  الذذذه ُيذذر 
 واإلذا ي

 

  مما صأب من ا باملات اله ُير  وض  اجلال فيها: السباق  لد  مع  السيارات والأبراصات
  من  مثل  ا باملات ا ااصرؤ اله ب لع  وض  اجلال فيها: ا ااين ف اإل ل والويعر

  لا  ال رؤمن األمثل  ا ااصرؤ لليسم السا ق: 
  إذا نعى ا سلم  لا  ال رؤ الديعب  لد الطا    ثي   لد ذله

  ُير  النظر إل ب و ال رؤ إذا كانعا كاش ع ألفخاذهم
من األمثل  ا ااصرؤ للمحرمات اله ب لع  وض  اجلال فيهذا: لاذ  الذعرق وا وذار   وا الكمذ   

 والدوعير والدمثيل احملرمان

 

رمذذات ا ااصذذرؤ الذذه ُيذذر  وضذذ  اجلاذذل فيهذذا: ا ناطحذذ   ذذع الثذذ ان والشذذيا  وا هارشذذ  مذذن  مثلذذ  احمل
  ع الأبي  

 

  من األمثل  احملرم  اله صأبت وُير  وض  اجلال فيها: ا سا ي  ف اسدشرال ا سديبل
  اليسم األول من ا سا يات الدجاري : ا سا يات ا بامل 

  ا بامل : اجلعائا اله تر ط م  السل  من  مثل  ا سا يات الدجاري 
من األمثل  للمسا يات الدجاري  ا باملذ : اجلذعائا الذه تاطيهذا مطذات العقذعو  و احملذالت الدجاريذ  

 جلمي   ابئنها

 

  أيخذ مل م اليسم السا ق: ما تيأبم  احملالت من ضمان للسل   نأب  ياها
  ن  الأبوري  لسلاد   نأب  ياهاأيخذ مل م اليسم السا ق  يضا: ابلداا  ابلويا

  اليسم الثاي من ا سا يات الدجاري : ا سا يات احملرم 
ا ثذال األول مذذن  مثلذذ  هذذذا اليسذم: اجلذذعائا الذذه يعضذذ   ليهذذا مسذا يات  و قر ذذ   ذذع مذذن يشذذ ب 

 سلاا من مل ماع

 

  لهاا ثال الثاي: اجلعائا اله تعض  واخل  اق السل  وون سل   خرى تاث
  ا ثال الثالث: اجلعائا اله تاطد  ن ملول  لد رقم ماع من  ابئن مل ماع

  ا ثال الرا  : اجلعائا اله تاطد  ن لم   غل    و قطاذا ماين  لسل  مأبوؤ
ا ثذذال ارذذامس: ا سذذا يات الذذه يشذذ ط للذذأبخعل فيهذذا ابتوذذال  لذذد رقذذم ماذذع  و إرسذذال رسذذال  

 مرت  ابجلعال وسار ا 

 

  ا ثال الساوه: ا سا يات الالمي  اله تطرملها اجلرائأب وتض  هلا صعائا
أيخذذذذ مل ذذذم اليسذذذم السذذذا ق ف الدحذذذذر : ضذذذمان البذذذائ  سذذذلاد  مذذذذن األ طذذذال الناجتذذذ   ذذذن سذذذذعء 

 اسدخأبا   و ملعاوث
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 102 ابب الوديعة

  العوائ  ف انساابت اجلاري   نأب البنعج هي ف انييي  قروض ل 
  ليسم األول من ووائ  البنعج: العوائ  اله يأبف  البنه فعائأب ألصحا اا

  اليسم الثاي: العوائ  اله للبنعج ا لدام  امل ا  الشر   ايأب اسدثمار
  إذا كانت يي   و  كثر ماامالت البنه مرم  ملر  اإليأبا  في 

  إذا كانت  كثر ماامالت البنه مبامل  كر  اإليأبا  في 
 103 العاريةابب 

  من األمثل  ا ااصرؤ للااري : إ ارؤ السيارات وإطارا ا  ن يسداملها مث يروها
 103 كتاب اإلجارة

  لع  الامل ف مطا م ال  ار و نأب مل عم  كافرؤ إذا كان الامل مباملا  
  ُير  الامل ف مطا م يااول الاامل فيها  مرا  مرما  

    ار  و تنظي هاُير  الامل ف  ناء كنائس ال
  ُير  الامل ف اجلرائأب واجملالت اله حتارب شر  هللا  و تنشر الرذيل 

  حتر  قراءؤ اليرآن اصرؤ يأبفاها من يريأب  ن ي عن ثعا ا ل 
  ُير  أتص  ا نال  و احملل  ن يبي  األشرط  احملرم   و الأبخان

  دُير  أتص  احملل  ن يسدامل  صالع   نلق اللح
  ُير  أتص  ا نال  و احملل للبنعج الر عي 

توذذح اإلصذذارؤ إذا كانذذت األصذذرؤ ماروفذذ   نذذأب النذذاه كمذذا ف معاقذذ  السذذيارات وسذذيارات األصذذرؤ 
 وسيارات نيل السيارات والبضائ 

 

  توح اإلصارؤ إذا كانت األصرؤ م دع    لد الاع ا  صرؤ
  لع  اسدبجار  يعت األئم  وا  ذنع منهم

  لع  للشخ   و غ   كالبنه و أب الاميل  دأص   سلا   و  يارا  ماينا   اأب شرائ 
  لع  للبنه ومهع  تعكيل الاميل ف شراء الايار ا اع  و السلا  ا اين  اله و أب   دأص ها ل 

  لع   اأب تله البنه للاع أتص ها ممن و أب   دأص ها ل  ووكل  ف شرائها  ايأب صأبيأب
  لع   ن ياأب ا  صر ا سدأصر  بد  الاع ا  صرؤ  نأب اندهاء مأبؤ اإلصارؤ

  من األمثل  ا ااصرؤ  ا سبق:  ن يسدأصر مناب  للس   فيجال  ورش  ملأباوؤ  و جنارؤ
  من األمثل  ا ااصرؤ  ا سبق:  ن يسدأصر سيارؤ نمل قطن فيحمل  ليها ملأبيأبا  

رات األصذذذرؤ وا اذذذأبات والنذذذاقالت ومهعهذذذا إذا ملوذذذل  لذذذد شذذذيء ب ضذذذمان  لذذذد مسذذذدأصرب سذذذيا
 منها ملاوث وهم ييعوو ا وون تاأب  و ت ريط منهم

 

  بضمان  لد مسدأصر السيارؤ  أبؤ طعيل  والذب و أب  بدها ل   إذا مل يداأب ومل ي رط
  ن يات الدأمع الدااوي يدحملها ا  صر
  لطباخ ومهعهم فإذا مل ي رطعا ومل يداأبوا بضمان  ليهممن األص  اراص: اراوم  والسائق وا

  ُير  ترج الامال الذين حتت ك ال  الشخ  ياملعن لأبى غ   و خذ نسب  منهم
  من أيخذ ر قا  من  يت ا ال من ه بء الثالث  بضمان  لي  فيما يظهر إذا  خطأ

  ومهعهميأبخل ف األص  ا ش ج: ا ي اني ي وال هرابئي والسباج 
  اإللار ا ندهي ابلدمليه
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  النع  األول من ص عج الدأص : سنأبات تثل من ا   ع م صرؤ
  النع  الثاي من ص عج الدأص : سنأبات تثل مل ي  ابند ا  ا يان معصعف  ف الذم 

  لع   ي  ص عج الدأص  ا سد مل  لشروط اإلصارؤ الوحيح 
   ياها لع  للمش ين هلذ  الو عج

 172 كتاب الوقف

  من  مثل  الشرط ا باح: العق   لد ا ال   الراضي 
  من  مثل  الشرط ا باح: العق   لد تنظيم األلااب الراضي 
 172 كتاب الفرائض

  يأبخل ف ا  اث:  سهم الشركات وسنأبات ا يارض 
  يشمل اإلرث: انيعق ا انعي  كحق الدألي  وملق ابخ ا 

  روات  الديا أب والاعائأب السنعي  من  يت ا ال ت عن حبس  النظا  ا رسع  هلا
 173 ابب العصبات

  إن  م ن حتأبيأب نع  ارنثد  دحليل  عل  و مين  و  املي  صرامليذ  حتأبيأبا  قاطاذا   مل  ذله
 173 ابب موانع اإلرث

انذاوث خطذأ والسذائق غذ  مذدهم  السائق إذا تعأ ما  معرث ل  ف ملاوث سذيارؤ  و غ هذا وكذان
 ورث 

 

 175 ابب مسائل شىت

  ينبغي  ن ت عن مأبؤ اندظار ا  يعو ف هذا الاور  قور مما كانت من قبل ذله
  إذا ثبت النس   ن طريق البومات العراثي  قأب   لد ن ي من ن ا  من العرث 

دحيل ماذ   ن ي ذعن ا نذا  لذ  مل إذا وصأب اخدالل  ع فوذيل  الذأب  ا يذر  ذ  وو  مذن نسذ  إليذ  يسذ
 يثبت نسب  وابألخ  إذا مل يير    رصالن  و رصل وامر ةن

 

 175 كتاب النكاح

  ب لع  للرصل  و ا ر ؤ تااطي  الم ييط  الشهعؤ
  لع  للرصل وا ر ؤ تااطي  الم ُي ظها إذا كان ف ذله مولح 

  أب في  مواحل مداأبوؤاش اط ال ح  الطو  لد الرصل وا ر ؤ قبل الاي
  إن  ش ط العيل  لد اراط  فحوا  طبيا  فهع ملسن

  ب يوح إصراء  يأب الن اح  ن طريق آبت ابتوال انأبيث 
  لع  إصراء  يأب الن اح  ن طرق اإلن نت

  ُير   لد النساء اسدامال يي  آبت الطرب كالاعو والراب   ويي   نعا  ا عسييد
  و غ   ب يليق ابلرصال وُير   ليهم ف الاوام وغ  الضرب ابلأبل  

 172 ابب والية النكاح

  الن اح الارف الذب لرب  غ  ويل ابطل جبمي  صعر  و مثلد 
  مخس   مثل  للاوام الارف

 120 كتاب الرضاع  

  إنشاء  نعج انلي  مر  
  شروط  رضا  الوغ  من  نعج انلي  ينشر احملرمي  إذا تعفرت 
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 نذق  اذذق  هذل الالذذم ا ااصذرين ابلرضذذا : محذل ا ذذر ؤ  علذأب ي ذذعن مذن  عيضذذ  ضذر ا ا ليحذذ  مذذن 
  وصها مث نيل إل رمحها 

 

  ملين الأب  ب ُير  شيبا  
 120 ابب اليروط يف النكاح 

  من الشروط اله ل  العفاء  ا: اش اط الدم ع من الامل ومنال مسديل
  وف نبد  طالقها  اأب ف ؤ فالن اح صائا  نأب  ام   هل الالم إن تاوم ا ر ؤ

  اسدامال  اق الناه الاوام السا ق اسداماب  سيبا  مرما  
 120 ابب العيوب الليت يفسخ هبا النكاح 

  إذا ثبت الان   ن طريق الط  انأبيث فال أتصيل 
وصعو الب ذارؤ  رضذها  لذد طبيبذ   ينبغي ف هذا الاور الذب  م ن في  صال   ارؤ صنا ي   نأب

 مدخوو  
 

 120 كتاب الصداق  
  راب  تيريبا   1520و وصات  × يااول  كثر صأباق  نات  

 127 ابب معاشرة النساء 
مذذذن انيذذذعق العاصبذذذ   لذذذد الوذذذحيح: قيذذذا  الاوصذذذ  ف ملذذذال كذذذعن الذذذاوصع مذذذن  وسذذذاط النذذذاه  و 

 فيرائهم خبأبم  الاوم ف البيت 
 

إ ذا إذا سذافرت ناصدهذا لامذل  و غذ   فذإن وصذعب ن يدهذا ون يذ  سذ رها ي ذعن حبسذ  لع قيل: 
 الارل ل ان لذله ملظ من النظر 

 

 122 ابب القسم والنيوز 
  من  مثل  هذا الدنا ل:  وام ا سيار الذب تدنا ل في  ا ر ؤ  ن الس   واليسم 

 123 كتاب الط ق  
  خأبر ب يوح طالق من هع حتت أتث  ا 

 123 ابب صريى الط ق وكنايتة 
  إذا طلق  رب وسائل ابتوال انأبيث  وق  

  إذا كد  للاوص  الطالق  رب ال اكس  و ف اإلن نت  و  رسال  صعال وق  إذا نعا  
 123 ابب العدة 

  إن وصأب تطا ق  ع ولأب من تاوصت ف  أب ا و ع  ملأب الاوصع ف البومات قأب   لد الياف 
  إن وصأب اخدالل  ع فويل  و  العلأب و ع فويل   ملأب الاوصع امدن  إناق    

 125 ابب اإلحداد 
  ل   لد اناوؤ اصدناب األوهان ا طيب 

  ُير   لد اناوؤ غسل صسمها ابلوا عن والشمبع اللذين فيهما طي 
  ُير   لد اناوؤ شرب اليهعؤ اله فيها    ران

  وؤ: ا  يام و صبا  العص مما تدجنب  انا
  ل   لد اناوؤ اصدناب تشي  الشار  و صبغ  العان  خرى

  مما جتدنب  اناوؤ: وض  ا ناك   لد األ  ار
 يلحق ابإلكدحال ابإلاأب ا منع  من  للحاوؤ: ابكدحال   ل مذا ُيسذن الاذع ولذع كذان ممذا لاذل 
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 خارم الاع
  اوب ُير   لد اناوؤ لبس السع 

  ب ُير   لد ا ر ؤ الواعو إل سطح ا نال وب ارروم إل ساملد 
  ب تن  اناوؤ من رهي  اليمر وب من الربو  ل 

  بل   لد اناوؤ اب داال  ن الناه
  بُير   لد اناوؤ ت ليم الرصال

  إل مناهلالع  للحاوؤ  لد الوحيح ارروم للامل  و للأبراس   و للناه  وتاعو ليال  
لع  للحاوؤ  لد الوحيح ارذروم إل اسذ امل  ف البلذأب  و خارصذ  نضذعر وليمذ  ل ذن ب تبيذت 

 إب ف مناهلا
 

 123 ابب ااترباء اإلماء
يذذذأبخل ف مذذذن  رفذذذت  ذذذراءؤ رمحهذذذا: مذذذن   هذذذرت الدحلذذذيالت الطبيذذذ  ا يطذذذع   وذذذحدها   ذذذا غذذذ  

 ملامل
 

 122 كتاب اللعان
  د البومات العراثي  قي إثبات النس  ف ملال ابشدبا  لع  اب دماو  ل

  ب لع  اب دماو  لد البوم  العراثي  ف ن ي النس  
  ب يوح تيأب  البوم  العراثي   لد اللاان 

  ب لع  اسدخأبا  البوم  للدأكأب من صح  األنساب الثا د  
  من ثبت  يم   ن طريق ال حعص الطبي  مل يلحي  العلأب 

  إذا اخدل ت فويل  اب ن  ن فويل  الاوم والاوص  اند د كعن  ا نا  هلما ماا  
  ب يادمأب  لد وصعو معان  انمل انأبيث  ف ن ي العلأب 

  لع   نأب اناص   ن ت خذ النط   الذكري  من  وم وحتين واخل مهبل  وصد   و رمحها 
 وصد  فدعضذاا ف  نبذعب ملذ  يذدم الدليذيح  لع   نأب اناص   ن ت خذ نط   من  وم و عيض  من

  ينهما وابنيسا  والد اثر مث تنيل إل رملم الاوص  ن سها 
 

 صذذا  اجملمذذ  ال يهذذي مب ذذ   نذذأب الضذذرورؤ اليوذذعى  ن لذذرى تليذذيح خذذارصي ف و ذذاء اخدبذذار  ذذع 
  ذريت  وصع مث تار  اللييح  ف رملم  وص  اثني  هلذا الرصل 

 

ف الوذذذعر الذذذثالث السذذذا ي   ن تدذذذعافر فيهذذذا ييذذذ  الشذذذروط الاامذذذ  الذذذه لذذذ  وقذذذأب اشذذذ ط اجملمذذذ  
 تعافرها  نأب الاالم  ثل هذ  الوعر 

 

وقذذأب ر ى   ضذذاء اجملمذذ  ابألغلبيذذ   نذذ  يثبذذت ف هذذذ  الوذذعر نسذذ  ا علذذعو مذذن العالذذأبين موذذأبرب 
 البعيضدع ويي  األمل ا  األخرى ا  تب   لد ثبعت النس  من إرث وغ ؤ 

 

ذه   كثر   ضاء اجملم  إل  نذ  ف الوذعرؤ الثالثذ  ت ذعن الاوصذ  ا دطع ذ  ابنمذل  ذن ضذر ا ف 
 مل م األ  اله  رضات ا علعو 

 

  ُير   را    عيضه  وصع ف رملم امر ؤ  صنبي  
ب لذذع  الدليذذيح ف  نبذذعب  ذذع نط ذذ  رصذذل ونط ذذ  امذذر ؤ  صنبيذذ   نذذ  مث  ر هذذا ف رملذذم  وصذذ  هذذذا 

 رصل ال
 

  ُير  الدلييح ف  نبعب  ع نط ه رصل وامر ؤ  صنبي   ن  مث  ر ها ف رملم  وص  رصل آخر 
  ب لع   خذ نط   رصل و ر ها ف رملم  وص  رصل آخر 
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  انمل الذب ينشا   ن الوعر األر   السا ي  محل س اح مل م  مل م ولأب الا  إيا ا  
   خذ  عيضات من   اأب وفات  و را دها ف  وصد   ب لع  ابملد ا  مبين رصل آخر مث

  ُير   را   خوي  رصل ف رصل آخر 
   صا   اق  هل الالم  را   خوي  رصل ف رصل آخر  اأب تأبم  ارالا ا نعي   ا 

  ب لع  غره مبيق امر ؤ ف امر ؤ  خرى 
الناشذذئ  ذذن ذلذذه مي ذذن  إذا نيلذت خوذذي  ف رصذذل آخذذر  و غذذره مبذذيق ف امذر ؤ  خذذرى فانمذذل

  ن ييال: مل م  ولأب الا  
 

  لع   نأب الضرورؤ نيل الرملم والذكر وا هبل من شخ  إل آخر 
  ا علعو الذب يعلأب  ن نيل إلي   ملأب األ ضاء الدناسلي  الثالث  السا ي  ينس  إلي  

  ابسدنساخ اجلسأبب واجلنسي وغ  ا مر  
الاالقذذ  الاوصيذذ  سذذعاء  كذذان رمحذذا      عيضذذ     مليذذعا   منذذعا      ُيذذر  إقحذذا   ب طذذرل اثلذذث  لذذد

 خلي  صسأبي  
 

لذذذع  األخذذذذ  دينيذذذات ابسدنسذذذاخ واهلنأبسذذذ  العراثيذذذ  ف جمذذذابت اجلذذذراثيم وسذذذائر األمليذذذاء الأبقييذذذ  
 والبنات وانيعان ف ملأبوو الضعا ط الشر ي  مبا ُييق ا واحل ويأبر  ا  اسأب 

 

   العلأب و ع  ملأب مأب يي  ف البومات العراثي  قأب   لد قعل الياف  إذا وصأب تطا ق  ع
إن وصأب اخدالل  ع فويل  و  العلأب وفويل  و   ملأب مأب يي  مما يسدحيل ما   ن ي عن ا نذا  لذ  

  نق ابآلخر 
 

ب مي ذذن  ذذن طريذذق فوذذيل  الذذأب  إثبذذات النسذذ  ل ذذن مي ذذن  ذذن طرييهذذا مارفذذ  اند ذذاء نسذذب   ذذن 
 ي   اق من يأب 

 

  ب لع  إسياط انمل إذا مت ل   ر اعن يعما  من  صل ال ف   و لاأب  الرغب  ف نع  ا علعو 
  ُير  اسدبوال اليأبرؤ  لد اإلجناب  نأب الرصل  و ا ر ؤ إذا مل يعصأب ضرورؤ 

  لع  ناص   و مولح  ا با أبؤ  ع ف ات انمل ابسدامال ملبعب  و لعل  
ال معانذ  انمذل الدشذاور وال اضذي  ذع الذاوصع و ن ت ذعن العسذيل  مشذرو   يش ط جلذعا  اسذدام

 و ن ب ي ت   لي  ضرر 
 

  ُير  وض  تنظيم  و قانعن  ا  يلا  الناه  دنظيم النسل 
 133 ابب احلضانة 

قذذأب ي ذذعن األصذذلح للبنذذت ف هذذذا الاوذذر ف كثذذ  مذذن انذذابت  اذذأب سذذب  سذذنع  ن ت ذذعن  نذذأب 
    مها

 

 لذذذد اليضذذذاؤ  ب ي ذذذعن مل مهذذذم ف ييذذذ  مسذذذائل انضذذذان  واملذذذأبا  وإمنذذذا حبسذذذ  موذذذلح  لذذذ  
   احملضعن

 

 133 ابب الوليمة 
  إرسال البطاقات للأب عؤ للعليم  من اجل لد 

  من م اسأب الدعس  ف العليم : ترويج ا خأبرات 

ي ل هذذم ورمبذذا صذذأبهم  ذذن مذذن م اسذذأب الدعسذذ  ف العليمذذ : تيليذذأب ال يذذراء وا دعسذذطع لألغنيذذاء ممذذا 
   الن اح

 

 من م اسأب الدعس  ف العليم : توعير  اق ال اسيات للنساء اناضرات ممذا ُيذأبث  نذ  م اسذأب  
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 كث ؤ 
    من الدبذير: صن  طاا   ائأب  ن ملاص  ا أب عين ي وب غالبا  إل  هاند 

   و غ ها  الذب ينبغي  نأب  اوؤ الطاا  تع يا   لد احملداصع  ن طريق اجلمايات
    إن مل يعصأب من أيخذ الطاا  الاائأب فينبغي جت ي    و تثليج  مث تع يا 
  إن مل مي ن مل ظ الطاا  الاائأب ف العليم  وض  ف م ان نظي  

  من الدبذير: شراء ا  رقاات والرصاص للرمي ف اهلعاء 

  بلع  ضرب الأبل م  ذكر هللا تاال 
  أبل  و غ   ف الن اح  و غ   ُير   لد الرصال ضرب ال

  ُير  اسدأب اء ا غنع وا غنيات ف العليم  
    ُير  وض  شريط غنائي يسدما  النساء  و يرقون  لد غنائ 

  احملاورؤ مرم  ف الن اح 
  ب ملرم ف إلياء كلم  تعصيهي  ف العليم  

  ينبغي  ن ت عن ال لم  مناسب  ن ل الاوام 
ا ناسذذب  ف ال لمذذات ف العليمذذ : ذكذذر آواب الن ذذاح ووصذذ  اجلنذذ  واليوذذ  ا ذذ ثرؤ  مذذن األمذذعر

  واليوائأب النافا  ومهع ذله مما لم   ع ال ائأبؤ وال ويح
 

إن ملوذذذل وضذذذ  مل ذذذل ثيذذذاف منذذذع  يشذذذدمل  لذذذد شذذذار  فذذذ  وكلمذذذات خ ي ذذذ  وقوذذذ  م يذذذأبؤ 
 ومسا يات ومهعها فحسن 

 

 150 كتاب اوطعمة  
  لأبصام الذب يأبخل ف تركي   ل    اق النجاسات لع   كل ا

  النباةت اله تسيد مبيا  اجملارب النجس  ُيل  كلها 
لذذع   كذذل النبذذات الذذذب يسذذمأب ابلنجاسذذات كالاذذذرؤ واألمسذذأبؤ ال يماويذذ  الذذه يذذأبخل ف تركيبهذذا 

  اق النجاسات إذا مل ي ن ضرر ومل يظهر  ثر النجاس   لد ما ي كل منها 
 

 151 الذكاة ابب 
  الذابئح اله أتيت من  الو  هل كداب  او م الذ ح الشر ي لع   كلها 

إذا كانذذت الذذذابئح مذذن  ذذالو  هذذل كدذذاب يذذذحبعن ذحبذذا  غذذ  شذذر ي كالذذذ ح ابلوذذاق  و ارنذذق  و 
 الرمي اب سأبه ملر   كلها 

 

  ط تركها إن اخدل ت طريي   هل  لأب من  الو  هل ال داب صا   كل ذابئحهم واألملع 
  إذا كان الذ ح آبل   وتعماتي ي  تذ ح  أبؤ مليعا ت ف وقت واملأب  صا  الدسمي   نأب حتري ها 

  إذا كانت اآلل  تذ ح  أبوا   اأب  أبو وص   ن يسمي  نأب كل جممع   يدعاصل ذحبها 
  ل   ن ي عن الذب يسمي هع الذب ُيرج اآلل  و ن ي عن ممن حتل ذ يحد  

  سجل يروو الدسمي   نأب الذ ح ب لائ وض  م
  ب لائ كدا   اسم هللا تاال  لد الس ع 

  ما ي ال ف  اق  ماكن ذ ح الأبصام األوتعماتي ي  من قط  الرقب  حباؤ واملأبؤ جمائ 
ُيذذر  رمذذي انيذذعان قبذذل ذحبذذ  مبسذذأبه ملأبيذذأبب  و ضذذرب ر سذذها مبطرقذذ   و تسذذليط تيذذار كهرابئذذي 

  ايل الضغط  ليها 
 

  ورج انيعان الذب فال    ما سبق و   ملياؤ مسديرؤ فذكي ملل  كل  إن  
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  إن مات انيعان الذب فال    ما سبق قبل تذكيد  فهع معقعذ ولع مسد  نأب فالها 

  إذا  ورج انيعان الذب خيأبر  و يأبوخ قبل ذحب  و   ملياؤ فذ ح ملل  كل  
  ميد  ب ُيل  كل    ما إن  ورج  اأب معت   سب  الدخأبير  و الدأبويد فهع

وهذا الدحذير الدخأبير والدذأبويد إن كذان فيذ  تاذذي  للحيذعان  و يذ وب إل وفاتذ  قبذل ذحبذ  فهذع 
 مر  

 

إذا كان الديار منخ ق الضغط وخ ي  اللمذس حبيذث ب ياذذب انيذعان وكذان فيذ  موذلح  فهذع 
 صائا 

 

  ي   و رشاش لع   ير ا اجع   ن  إبطالق النار  لي  من مسأبه  و  نأبق
  لع  تأبويد ما  جا  ن ذحب  إب  دأبوخي  مث تذكيد  

  إن مات ما ووخ من ا اجع   ن  قبل ذحب  مل ُيل  كل  
  إن رمي هذا البا   بنأبقي   و رشاش  و غ  ا فجرح    فمات من  ملل  كل  

 153 كتاب الصيد  
  من احملأبو الذب لرح    الويأب: الرمي  سالح  رب 

 153 ابب النذر 
 ن مذذن نذذذر  –وابألخذذ  ف هذذذا الاوذذر الذذذب تذذعفرت فيذذ  وسذذائل ا عاصذذالت ا رُيذذ –األقذذرب 

 ا شي إل  يت هللا ل   ن يرك  وي  ر ك ارؤ ميع 
 

 153 ابب جامع اولان 
ت ان م السا ق خاص مبن ب مي ن  ابنديال ليال  لداسر   لي   ما م  تيسر  كمذا ف  كثذر انذاب

 ف هذا الاور فإن  ُينث إن ابت في  إب إن منا  مان  
 

 155 كتاب اجلناايت  
  من  مثل  اليدل الامأب:  ن يدامأب ضرب  و  س إنسان  سله في  كهرابء قعي  تيدل غالبا  

مذذذن  مثلذذذ  اليدذذذل الامذذذأب:  ن يدامذذذأب وهذذذس شذذذخ   سذذذيارؤ  و يوذذذأبم   ذذذا وهذذذع ميشذذذي  و يوذذذأب  
 ييدل غالبا   سيارؤ هع فيها صأبما  

 

ممذذا صذذأب مذذن اليدذذل الامذذأب:  ن يرمذذي شذذخ   ينبلذذ   و  طلذذق  رب ييدذذل غالبذذا   و يرمذذي جممع ذذ  
  ذله فييدل  اضهم 

 

من  مثل  اليدل الامذأب:  ن ي جذر شذخ  ن سذ  ف سذيارؤ فيهذا غذ     و  ذع جممع ذ  مذن النذاه  
 فييدلهم  و ييدل  اضهم 

 

  لطبي  قدل شخ   املي   و  الم  و  نج تيدل مثل  من صعر اليدل الامأب:  ن يدامأب ا
  من  مثل  اليدل الامأب:  ن يليح الطبي  شخوا   لياح مرض قاتل 

  ومن صعر :  ن يرمي   بنأبقي   و مسأبه  و رشاش ف غ  ميدل فيدسب  ف وفات  
  وفاؤ شخ   من  مثل  هذا النع :  ن تسيط  اق محعل  سيارت  اله فرط ف ر طها فددسب  ف

  ومن  مثلد : ملعاوث الطائرات واليطارات والبعاخر اله حتول  د ريط  و تاأب 
  ومن  مثلد : من تسب   د ريط  ف ان جار  نبع   غا   و  كسجع فيدل شخوا  

  ومن  مثلد : من  خطأ  نأب إصالح  نأبقي   و مسأبه فخرصت من  طلي  فيدلت شخوا  
  بل  فان جرت فيدل شخوا  ومن  مثلد : من  بث  ين

  ومن  مثلد :  ن ي رط الطبي  فيخطئ فيدسب  ف وفاؤ شخ  
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  ومن  مثلد :  ن ي رط الطبي  فيدسب  ف سيعط محل امر ؤ 
  األقرب  ن ملعاوث السيارات اله حتول نديج  خلل ف السيارؤ ب تضمن 

  أب ومل ي رط ب يضمن األقرب  ن اراتن إذا  صرى  ملي  خدان ومل خيطئ ومل يدا
 152 ابب شروط وجوب القصاص وااتيفائه 

ا دذذذذأباء  لذذذذد غذذذذ  صذذذذان ولذذذذ  فيذذذذ   –وهذذذذع ضذذذذر   ا ا ذذذذي–اب دذذذذأباء  لذذذذد  ملذذذذأب  قذذذذارب اجلذذذذاي 
 اليواص 

 

  ب ي ثر هذا اب دأباء ف سيعط ملق اجملين  لي  األول 
  إذا  ذن  ولياء الأب   دبنيج ا يد  من  صا  ذله 

  جملين  لي  فيما وون الن س  دبنيج اجلاي  نأب اليواص من  صا  ذله إذا  ذن ا
  إذا مل أيذن  ولياء الأب   و ا يد  ل  فيما وون الن س  دبنيج اجلاي مل لا 

 150 ابب القود من اجلروح 
  األقرب وصعب اليواص ف كل ما ي من في  الداأبب مطليا  وابألخ  ف هذا الاور 

  ليواص ف كسر الاظم وقط  الاضع وابألخ  ف هذا الاور األقرب وصعب ا
  األقرب  ن  ل  ف هذا الاور اليواص من  كثر الشجام ومن اجلائ   لألمن من الداأبب 

األقرب  ن  ف هذا الاور ييد  من كل صرح مبا هع  قرب إل صنايد  مما مي ن فال   ذ  مذن غذ  
 تاأب 

 

  من يي  األن   األقرب  ن  ف هذا الاور ييد 
 131 فصل 

  إذا قا  اجملين  لي  إب اوؤ  ضع  الذب قط  فال ابجلاي مثل ذله 
إذا مل ياأب اجملين  ليذ   ضذع  ا يطذع  منذ  اجلذاي مذن  را ذ   ضذع   اذأب اليوذاص إب  رضذد اجملذين 

  لي  

 

  ب لع  اأبير اجلاي  نأب اليواص إب إن رضي اجملين  لي  
 131 تكتاب الداي  

   مل  مراء وملعج الأبول  الساعوي  األول والثاني  والثالث  ابلديأبير ابإل ل فيط 
  قأبرت وي  ارطأ ف ا مل   الار ي  الساعوي  قبل  أبؤ  يعو مبائ   ل  رال 

 131 ابب العاقلة وما حتمله 
  ملعاوث ليال   و ارا  من سي  وا د  قريبا  من الطرق ا ابأبؤ ابإلس لت ضمن ما تسببت في  من 

  من ره انيعا ت ا   س   و ذوات السمع  ضمن ما ا دأبت  لي  
يلحذذذق ابلأبا ذذذ : وسذذذائل النيذذذل انأبيثذذذ  مذذذن الطذذذائرؤ إل الأبراصذذذ  فمذذذا  ينهمذذذا فذذذإذا صذذذأبمت وسذذذيل  

  خرى واق   ضمن قائأبها 
 

الضذذذمان ي ذذذعن  ينهمذذذا يسذذذدث  مذذذن ان ذذذم السذذذا ق: إذا تسذذذب  قائذذذأب األماميذذذ  ف انذذذاوث فذذذإن 
 حبس  نسب  خطأ كل منهما 

 

إذا وق ذت سذذيارؤ  نذذأب إشذارؤ ا ذذرور فوذذأبمدها سذذيارؤ مذن خل هذذا فوذذأبمت مذن  مامهذذا ضذذمن قائذذأب 
 ارل ي  يي  ما تسب  في  

 

 137 ابب دايت اجلراح 
 األ ضذذاء الذذذه ف صذذذعل اإلنسذذذان منهذذذا شذذذيء واملذذأب ف كذذذل منهذذذا الأبيذذذ  إذا اسد صذذذل  و ذهبذذذت 
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 اد  من 
  األ ضاء اله ف صعل اإلنسان منها اثنان فيهما الأبي  وف العاملأب نو ها 

 137 ابب اليجاج وغريها 

األقذذرب  نذذذ  ف هذذذذا الذذذامن  ذذا فيذذذأب الرقيذذذق تيذذذع  اجلراملذذذات الذذه ب ميذذذأبر فيهذذذا اقذذذرب اجلراملذذذات 
 ا يأبرؤ إليها 

 

 132 ابب كفارة القتل  
يثذ  فوذأب  واق ذا  مذن آومذي  و وسذيل  نيذل  و غ  ذا وون تاذأب من كان يس   لد وسيل  نيذل ملأب

 من ا وأبو   و من صاملب  لا   اقل  السائر وي  اآلومي العاق  ولا  السائر ضمان ما  تل  
 

إذا تاذذذأبى شذذذخ   عقعفذذذ   و إييذذذال وسذذذيل  نيذذذل  و  عضذذذ  شذذذيء ف الطريذذذق مذذذن  نذذذاء  و غذذذ   
 ضمن ما اصطأب     

 

ييذذذع  إبصذذذالح طريذذذق  و صذذذياند  فدسذذذب  ف ملذذذاوث مذذذرورب ضذذذمن إذا مل إذا تاذذأبى  و فذذذرط مذذذن 
 ُيول ت ريط  و تاأب من الطرل اآلخر 

 

إذا كذذذان الد ذذذريط ا ذذذذكعر ف ا سذذذأل  السذذذا ي  مذذذن  ملذذذأب مذذذع  ي الشذذذرك   و ا  سسذذذ  الذذذه توذذذلح 
 الطريق ضمن وملأب  

 

  عاوث  سب  تاأبي  إذا تاأبى صامل   ر    و آل  تس  س ا   طيبا  ضمن ما ملول من مل
  إذا تاأبى سائق سيارؤ مبخال   تاليمات ا رور ضمن ما تل   سب  تاأبي  

إذا ملوذذل تاذذأب  و ت ذذريط مذذن سذذائيي وسذذيله نيذذل ماذذا  فحوذذل توذذاو   ينهمذذا ضذذمن كذذل منهمذذا 
  يأبر خطب  

 

 135 كتاب احلدود  
مذا لذذيس  شذذبه  شذذبه   لذ   لذذد مذذن يدذذعل إقامذ  انذذأبوو  ن ي ذذعن وسذذطا   ذع مذذن ل ذذع فيجاذذل

 و ع من يغلع فيهمل الشبهات الثا د  
 

  ي صح اليعل إبقام  انأب ف انر   لد من  تد ملأبا  خارص  ف هذا الاور لاأبؤ  سباب 
 133 ابب حد الز  

  الدحليل الطو للأب  وللمين ب تثبت    انأبوو 
  أبوو  ومات اليأب والرصل والبومات العراثي  ب تثبت  ا ان

  ب تثبت انأبوو ابلدوعير ال لمي وال عتعغراف 
  الدسجيل ابل اسيت  و ابناس  اآليل ب تثبت    انأبوو 

  ال الب البعليسي  ب تثبت  ا انأبوو 
 130 ابب حد املسكر 

  لع  الااوؤ ف  اق انأبوو تاايرا  ولع إل اليدل إذا وصأب سب  ذله 
   ر كث   ولع كان  ن طريق الشم ل  انأب  يليل ما يس

من اليرائن اليطاي  اله يثبت  ا انأب: وصعو نسب  كب ؤ من ال حعل ف و   و  عل ا ذدهم إذا مل 
 تعصأب شبه  تضا ها 

 

 120 ابب التعزير 
  ياار  لد الداوير و ري  ا خأبرات وترولها 

  مما ياار  لي : اخدطال الطائرات واآلوميع 
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   لد ا خال ات ا روري  والد حيط ومهع ذله  ياار
مذذن اليذذرائن الذذه ياذذار ا ذذدهم  نذذأب وصعوهذذا: حتليذذل الذذأب  وا ذذين والبوذذمات العراثيذذ  و وذذمات اليذذأب 

 والرصل 
 

ياذذذذار ا ذذذذدهم  يضذذذذا  نذذذذذأب وصذذذذعو قرينذذذذ  الدوذذذذعير ال لمذذذذذي وال عتذذذذعغراف والدسذذذذجيل ابل اسذذذذذيت  و 
 ابناس  اآليل 

 

 121 ابب حد السرقة 

  ر   الأبينار يساوب صني  ذه  ساعوب واملأب 
  هذ اانع راب  ساعوا  1/7/1202اجلني  يساوب ف 
  راب  ساعوا  ف هذا العقت  20فنواب السرق  

ملذذذذر  الذذذذذه  وال ضذذذذ  واألوراق النيأبيذذذذ  وتذذذذذاكر السذذذذ ر والبطاقذذذذات ا خانذذذذ  ابلنيذذذذعو: الوذذذذناويق 
 ا ي ل  واخل البيعت 

 

  النيعو من البنعج   سر   عا ا  و   سر صراف  البنه سرق  من ملر  سرق  
  سرق  النيعو من سيارؤ البنه ا اأبؤ لنيل النيعو سرق  من ملر  

سرق  األمعال من انساابت اله ف ا ورل  ن طريق سذرق  البطاقذات  و تاويرهذا ياذأب سذرق  مذن 
 ملر  

 

ل  ن طريق ماول  مارف  رقذم  طاقذ  الوذرال السذرب خ يذ  سرق  األمعال من انساابت اله ف ا ور 
  و ارصا  ياأب سرق  من ملر  

 

ما  خذ من انساب الذب ف ا ورل  ن طريذق البطاقذات وكذان صذاملب   و غذ   قذأب تسذب  ف 
 ذله  د ريط  ب ياأب سرق من ملر  

 

  سرق  الديار ال هرابئي وسرق  ارأبم  اهلات ي  ب ياأب سرق  من ملر  

إذا سذذرقت السذذيارؤ مذذن م ذذان مغلذذق وهذذع واخذذل البلذذأب  و  ليذذ  ملذذاره  و  مذذال فيذذأب سذذرقت مذذن 
 ملر  

 

  إذا سرقت السيارؤ من  ما  ا نال  و غ    و من واخل  وهع غ  مغلق فيأب سرق  من غ  ملر  
  الضعا ط السا ي  ف انر  هي حبس  العض  ف  الو انرمع ف هذا الاور 

  ال فال ييط    : ال الب البعليسي  وكالب الاين  مما ليس مب
  مما ليس مبال فال ييط    : سرق    ضاء اآلومي وسرق  الأب  من  نعج الأب  

  مما ب ييط  في : العاثئق من ص عج مل ي   و سجالت جتاري   و  طاقات ثبعتي  
وفذذذق  ملذذذأبث األسذذذالي   لذذذ  اسذذذدامال العسذذذائل انأبيثذذذ  الذذذه تسذذذهل اليطذذذ  كالامليذذذ  اجلرامليذذذ 

 الطبي  ا م ن  
 

  ب ينبغي  نأب إقام  انأب  رض مرت   معص  انأب  لد األطباء ليارل حتمل  للحأب من  أبم  
  ُير  اأبير مرت   معص  انأب  نأب اجللأب والرصم 

ل  اسدامال  ب وسيل   خرى هي  فضل و خ    ا   نأب اليط  كخياط  اجلذرح ووضذ  األوويذ  
  لي  

 

  ل  إ طاء من قطات يأب   ووي   ن  سران اجلرح وا ي  األمل 
  إذا كان ف الاضع ا يطع  مرض ماأب شر  إ ال  هذا ا رض اب عاو ا دل   للجراثيم مث وفن  

  إذا مل مي ن إ ال  صراثيم ا رض ا اأبب ف الاضع ا يطع  فال ملرم ف إملراق  
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  ملأب  و قواص إل شخ  آخر ب لع  نيل الاضع ا يطع  ف 
 125 ابب حد احملاربني  

يذذأبخل ف احملذذار ع: الاوذذاابت واألشذذخاص الذذذين يسذذدأصرون بخدطذذال  و قدذذل  و ضذذرب مذذن 
 يراو ابنديا  من  

 

  الاواابت وا نظمات اله ادط   و ت جر وسائل النيل هي من احملار ع 
 احملذذذالت الدجاريذذذ  ومسذذذاكن ا سذذذلمع وا سذذذدأمنع يذذذأبخل ف احملذذذار ع: مذذذن ييذذذع   د جذذذ  وتذذذأبم 

 وا رافق الاام  
 

الذذذذذين ييعمذذذذعن إبليذذذذاء الغذذذذا ات السذذذذام   و ارانيذذذذ  ف  مذذذذاكن جتمذذذذ  النذذذذاه وا وملذذذذامهم هذذذذم مذذذذن 
 احملار ع 

 

  يأبخل ف احملار ع: من يدامأب  مل ما يسب  تروي  الناه وا وملامهم مل  ييدل  اضهم  اضا  
  روون الناه ابلسيارات لوأبمهم هم من احملار ع الذين يطا

الذين ييعمعن  يدذل النذاه  و اندهذاج   راضذهم وسذل   مذعاهلم  اذأب تبنذيجهم  و تنذعميهم  و رشذهم 
 ابلغا ات هم من احملار ع 

 

  يأبخل ف احملار ع: ا نافيعن الذين ُيار عن الشر  

ارذروم  لذد وبؤ األمذر وإفسذاو األمذن  ذرب وسذائل  يأبخل ف احملار ع: اللذين ي لبعن الاام   لذد
 اإل ال  

 

  اجلعاسيس الذين يدجسسعن لل  ار هم من احملار ع 
  لع  قدل احملارب ابلواق و رمي  ابلرصاص ومهع ا 

 123 ابب قتل الباغني 
  يأبخل ف البغي: ابنيالابت الاس ري  فيج  إ طاهلا 

  ااب  و النياابت  و اجلماه  ضأب اناكم هع من البغي ما تيع     الاواابت  و األمل
  يأبخل ف البغي: ما تيع      اق اجلما ات ا نحرف  ا دأول  

  إ طال  نعا  البغي السا ي  من فروض ال  اات 
 122 ابب حكم املرتد 
  لع   ن ييدل ا رتأب ابلرصاص والواق 
 122 كتاب اجلهاد  

رؤ كيائذذذأبب الطذذذائرات ومهذذذعهم ياذذذأب اجلهذذذاو فذذذرض  ذذذع  لذذذيهم ملذذذ   صذذذحاب الدخووذذذات النذذذاو
 يعصأب من ييع  مبهمدهم سعاهم 

 

  من الثغعر: نياط انأبوو وا أبن انأبووي  م  ال  ار 
  ا را ط  ف ا طارات الاس ري  و نأب األسلح  ا ضاوؤ للطائرات مرا ط  ف الثغعر 

  لثغعر ا را ط   نأب الراوارات من ا را ط  ف ا
  ُير  إوخال النساء اجليعش ولع املدياطيات 

  ما ُيول ف هذا الاور من الدعس  ف تطبي  النساء لرصال اجليش  مر مر  
  لع  اسدامال ما صأب من اليدال ابلطائرات والينا ل واأللغا  واألسالج الشائ   وغ ها 

  ار  لع  اسدامال يي   نعا  انروب كحرب الاواابت والشع 

  لع  اسدامال انروب الن سي  ابسدامال وسائل اإل ال  وإلياء ا نشعرات ومهع ذله 
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إذا  ييذذن ا سذذلم  نذذ  سذذيي  ف األسذذر وكانذذت  نذذأب   سذذرار مهمذذ  يضذذر اب سذذلمع ملوذذعل ال  ذذار 
  ليها صا  قدل الن س 

 

 101 ابب اونفال 
  وسيارؤ وواب   وطائرؤ  يأبخل ف السل  ما صأب ف هذا الاور من سالح كرشاش
  ومن الن ل  يضا : ترقي  من ملول من  تيا رتب   س ري  

  ومن الن ل كذله: إ طاء من ملول من  تيا وساما  ماينا  
 101 ابب الغنائم وقسمتها 

  ب ملق ف الغنيم   ن ل  مرت  شهرب 
  ب ملق ف الغنيم  للمرتاق  

طا ات الذه تاذأب نمايذ  ا سذلمع مذن الاذأبو كذاجليش وانذره وخ ذر يأبخل ف السالح وال را : كل الي
 السعاملل وسالح انأبوو ومهعها 

 

يذذأبخل ف موذذاحل ا سذذلمع: كذذل مذذا تيذذع   ذذ  ان عمذذات مذذن خذذأبمات تاليميذذ   و اصدما يذذ   و 
 اقدواوي   و  مني   و طبي   وغ ها 

 

  ا ي  يأبخل ف مواحل ا سلمع: روات  من ييع  ابرأبمات الس
يذذذأبخل ف موذذذاحل ا سذذذلمع: كذذذل مذذذا حتدذذذام إليذذذ  ارذذذأبمات السذذذا ي  مذذذن مبذذذان و صهذذذاؤ وماذذذأبات 

 وسيارات وغ ها 
 

  يأبخل ف مواحل ا سلمع: تعف  ارأبمات األساسي  من ماء وكهرابء وطرق مابأبؤ ومهعها 

    يأبخل ف مواحل ا سلمع: إقام  السأبوو وغره األشجار ف الشعار  وا عاق
ب لع  اإلن اق من مخس الغنيم  وب من غ ها من معارو  يذت ا ذال  لذد مذا ب ن ذ  فيذ   و كذان 

 في  مضرؤ  و ماوي  هلل تاال كالغناء و نعج الراب 
 

  األسهم اله تاطد للطائرات ومهعها تعض  ف  يت ا ال إن كانت مملعك  للأبول  
 107 ابب اومان

   من وخعل  الو ال  ار  دأش ؤ منهم مث يادأبب  ليهم  مر مر ما ي ال   اق ا سلمع
  ما ملول ف هذا الاور من تباول الس ارات والولح م   اق وول ال  ر ياأب صلحا  صائاا  

اجلاليات ا سلم  اآلن ف  الو ال  ار لع   ن كان منهم من  هذل تلذه الذبالو  ن يبيذد فيهذا إذا  
 كان يسدطي  إ هار وين  

 

  ب لع  للمسلم الس ر لبالو ال  ر إب ناص  
من اناصات اله لع  الس ر لبالوهم من  صلها: الدجارؤ والاذالم وسذ  ا  ن عمذ  مسذلم  ومهذع 

 ذله 
 

  ب لع  الس ر لبالوهم للسيامل  ومهعها 
  ب لع  الس ر لالسديطان ف  الو ال  ر 

  أب الشروط السا ي  إب ف ملال الضرورؤ ا لجب  ب لع  الس ر لبالوهم  نأب ال   مل
 وى سذذ ر  اذذق شذذباب ا سذذلمع إل  ذذالو ال  ذذر مذذ  الذذ   ملذذأب الشذذروط السذذا ي  إل إضذذرار 

  ليهم و لد  لأبا م 
 

 103 كتاب القضاء  
  الشروط السا ي  مادربؤ حبس  اإلم ان فإذا مل تدعفر ف وقت  خذ حبس  اإلم ان 
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 103 لقاض ابب حكم كتاب ا 
  تعافر وسائل إرسال كداب الياضي ف هذا الاور وون ت ل   وف  من يس  

  تيسر وسائل الدأكأب من صح  كداب الياضي ف هذا الاور 
 105 ابب القسمة 

  تأبخل اليسم  ف  معال الشركات ا سا   
 ن ا شذ كع لذيس يأبخل ف هذا النع : ا سا ات ف شرك   و  يار ملال وصعو شرط  و  ذرل 

 هلم طل  اليسم  
 

 105 كتاب اليهادات  
 105 ابب من ترد شهادته 

  مما خيل اب روءؤ: ا الكم  وتثيل الرصل شخوي  ا ر ؤ والغناء والرق  
 103 ابب اإلقرار 

  ب يثبت اإلقرار ابلدسجيل اب سجل  و اناس  اآليل 
   لمي ب يثبت اإلقرار ابلدسجيل والدوعير ال

  ب ييبل إقرار من  ال  يل   بنج  و ظأبر  و خبار 
  ومنها: فويل  الأب  والدشريح و ومات األصا   وتيرير خب  األسلح  

  ومنها: حتليل الأب  والبعل و أبس   ع ا يت وال عات  
  ومنها: تعقي  الشخ  وكدا د  

  يق ما  قرائن فيها شيء من الضا  وتعص  تااير ا دهم والدحي
 000 احملتوايت

 
 تم بحمد هللا
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